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Introdução 
 
 
 Ao eleger os conjuntos documentais descritos neste 
catálogo para descrição e publicação o Arquivo Central da 
Unicamp (AC/Siarq) pretendeu disponibilizar aos pesquisadores 
documentação histórica de efetiva importância para o resgate da 
criação da universidade, ao mesmo tempo em que os divulga 
para uma parcela bastante diferenciada da população encontrada 
no seu rol de seus usuários mais constantes. 
 Os documentos descritos, embora semelhantes no 
conteúdo e na forma, integram três fontes distintas: 
 
 1a PARTE - Campanha do Conselho de Entidades de 
Campinas 
 Em  março de 1955 é fundado o Conselho de Entidades 
de Campinas que agregava as sociedades de classe, culturais e 
de serviços da cidade, para debater assuntos de interesse 
coletivo da sociedade campineira e viabilizar as decisões 
decorrentes destes debates. Já na sua terceira reunião o Conselho 
decidiu tratar da questão relacionada à Faculdade de Medicina 
de Campinas, criada em 1913 pela lei no 2.114 mas nunca 
implantada. A partir daí o Conselho de Entidades de Campinas 
retomou a Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina 
em Campinas, idealizada pelo jornalista Luso Ventura na década 
de 50. 
 Esse movimento, que teve fases de maior ou menor 
atuação, forçou o cumprimento da Lei pelo poder executivo e foi 
amplamente documentado pelos membros do Conselho de 
Entidades num volume intitulado Contribuição para a História 
da Faculdade de Medicina de Campinas. Entregue ao ex-reitor 
da Unicamp, professor José de Aristodemo Pinotti, pelo senhor  
Rui Rodrigues, compõe-se de documentos diversificados 
(recortes de jornais, ofícios, relatórios etc) e seu organizador, 
Dr. Roberto Franco do Amaral, na introdução do mesmo, diz ter 
como objetivo proporcionar a análise da instalação da Unicamp 
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"sob o aspecto documentário". Temos a certeza de que 
conseguiu na medida em que o dossiê permite detalhar as várias 
fases da luta da sociedade campineira para ter a sua faculdade de 
medicina, transformada depois em universidade. A descrição 
dos documentos integrantes do dossiê foi feita peça por peça 
com o intuito de valorizar o propósito dos seus organizadores.  
 
 2A  PARTE - A Campanha na Imprensa 
 O segundo bloco de material descrito no catálogo 
constitui-se de recortes de jornais originais que complementam 
o dossiê da Campanha com informações adicionais. Os recortes 
foram recuperados pelo AC/Siarq do Fundo Gabinete do Reitor. 
 
 3A  PARTE - Correspondência de Apoio 
 Uma das estratégias do Conselho de Entidades de 
Campinas durante a Campanha Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas foi solicitar às instituições e entidades 
das cidades da região que empenhassem esforços junto ao 
governo do estado de São Paulo a fim de que o mesmo 
viabilizasse a instalação da tão almejada  faculdade de medicina. 
Câmaras municipais e associações de classes diversas enviaram 
suas mensagens ao governador Carvalho Pinto ao mesmo tempo 
que remeteram ao Conselho de Entidades de Campinas cópias 
das mesmas, quase sempre acompanhadas de outra missiva de 
encaminhamento. É esse o conteúdo do terceiro bloco de 
documentos aqui referenciado, que foi entregue ao professor 
Zeferino Vaz, ex-reitor da Unicamp. Entendemos ser importante 
informar que algumas dessas correspondências não constituem 
originais, mas sim transcrições elaboradas pelos membros do 
Conselho de Entidades de Campinas. 
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1. Artigo de jornal intitulado “Fundação de um Conselho de 
Entidades de Campinas”, noticiando e publicando os 
estatudos da entidade que terá como função principal debater 
e viabilizar soluções para os problemas da cidade de 
Campinas.   Correio Popular. Campinas, 10 mar. 1955. 

2. Texto elaborado por Roberto Franco do Amaral, composto 
por duas partes: 1a) intitulada “Introdução - Fatos sobre a 
criação e instalação da Unicamp”, retratando a lei de criação 
da Faculdade de Medicina de Campinas e a Campanha do 
Conselho de Entidades de Campinas para que a mesma fosse 
instalada, o que culminou com a criação da Universidade de 
Campinas em dezembro de 1962; 2a) a composição e as 
funções das Comissões de Trabalho criadas pelo Conselho de 
Entidades para viabilizar o movimento. s.d. 13 p. dt. 

3. Artigo de jornal intitulado “Sociedade de Medicina e 
Cirurgia” relatando o discurso do Dr. Roberto Franco do 
Amaral, presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
Campinas, agradecendo sua nomeação para presidente e 
mostrando a necessidade de retomar. a Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas.   s.ref.  
20 dez. 1960. p. 16. 

4. Artigo de jornal intitulado “Ressurge a ação do Conselho das 
Entidades de Campinas Pró-Faculdade  de Medicina” 
descrevendo a reunião daquele Conselho, na sede das 
Sociedades Reunidas, onde foi discutido a necessidade da 
criação de uma Semana Pró Faculdade de Medicina de 
Campinas e a instalação do primeiro hospital regional do 
Estado de São Paulo.   s.ref.  [Campinas], 17 jan. 1961. p. 17.  

5. Artigo de jornal intitulado “Movimenta-se o Conselho das 
Entidades de Campinas na luta pela Faculdade de Medicina” 
relatando o reunião daquele Conselho ocorrida na sede das 
Sociedades Reunidas, tendo como destaques o discurso 
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proferido por Antônio de Almeida sobre a Campanha Pró 
Faculdade de Medicina em Campinas e a escolha de Ary de 
Arruda Veiga como novo secretário executivo do Conselho 
de Entidades de Campinas.   s.ref.  [Campinas], 24 jan. 1961. 
p. 18. 

6. Artigo de jornal intitulado “A instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas” descrevendo o apelo do deputado 
Ruy de Almeida Barbosa ao presidente Jânio Quadros para a 
implantação da Faculdade de Medicina de Campinas.   
Tribuna Médica. [Rio de Janeiro], 27 jan. 1961. p. 19. 

7. Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas” comentando a reabertura da Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas. Folha de 
S. Paulo. [São Paulo], 05 fev. 1961. p.20. 

8. Artigo de jornal intitulado “Nova e proveitosa reunião pró 
instalação da Faculdade de Medicina em Campinas” 
relatando a reunião do Conselho de Entidades de Campinas, 
que contou, entre outras, com a participação da Associação 
Comercial Industrial de Campinas, Rotary Clube, Associação 
Campineira dos Funcionários Públicos e do Monsenhor 
Emílio Salim, reitor da Universidade Católica de Campinas.   
s.ref.  s.d.  p. 21. 

9. Artigo de jornal intitulado “Conselho de Entidades de 
Campinas aprovou plano de trabalhos pró instalação da 
Faculdade de Medicina” relatando a reunião do Conselho de 
Entidades de Campinas, na sede das Sociedades Reunidas, 
com objetivo de elaborar um relatório a ser enviado ao 
governador de São Paulo, Carvalho Pinto, mostrando a 
necessidade de instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas.   s.ref.  [Campinas], 07 fev. 1961. p.22. 
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10.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas- constituição de dez comissões para trabalhar pela 
efetivação desse empreendimento” mostrando o apoio do 
jornal A Gazeta à Campanha Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas; o relatório elaborado pelo Conselho 
de Entidades de Campinas, enfatizando sua posição em 
relação a implantação da Faculdade de Medicina de 
Campinas e a criação de dez comissões com objetivo de 
divulgar os trabalhos realizados para a instalação da mesma.   
A Gazeta. [São Paulo], 08 fev. 1961. p. 23. 

11.Artigo de jornal intitulado “Campanha em prol da instalação 
da Faculdade de Medicina em Campinas” descrevendo 
reunião do Conselho de Entidades de Campinas, na sede das 
Sociedades Reunidas, onde foi elaborado um plano de 
trabalho a ser enviado a Carvalho Pinto, governador de São 
Paulo, mostrando a necessidade de instalação da Faculdade 
de Medicina de Campinas e a criação de dez comissões 
responsáveis pela Campanha Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas.   Folha de S. Paulo. [São Paulo], 09 
fev. 1961. p. 24. 

12.Artigo de jornal intitulado “Campinas se movimenta em 
favor da sua Faculdade de Medicina” divulgando a reunião 
do Conselho de Entidades de Campinas, onde foram 
escolhidos os dirigentes das comissões encarregadas da 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas, e relatando telegramas, recebidos de várias 
entidades da cidade, enviados aos deputados paulistas 
solicitando a implantação da mesma.   Diário do Povo. 
[Campinas], 21 fev. 1961. p.25. 

13.Artigo de jornal intitulado “Pela instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas” relatando o esforço do Conselho de 
Entidades de Campinas para a instalação da faculdade de 
medicina na cidade e a convocação da comissão “B”, 
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responsável pelo levantamento geo-econômico da região de 
Campinas e de outras regiões do Estado de São Paulo 
indicadas para sediar a faculdade de medicina.   Correio 
Popular. Campinas, 22 fev. 1961. p 26. 

14.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina: 
movimento ganha corpo no Conselho de Entidades” 
publicando reunião do Conselho de Entidades de Campinas 
presidida por Eduardo de Barros Pimentel, onde foram 
indicados os dirigentes das comissões responsáveis pela 
orientação dos trabalhos para instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas.   Jornal de Campinas [Campinas], 22 
fev. 1961. p. 27. 

15.Artigo de jornal intitulado “Reuniões de Entidades 
Colegiadas: Faculdade de Medicina para Campinas” 
descrevendo a reunião do Conselho de Entidades de 
Campinas, na sede das Sociedades Reunidas, onde foram 
nomeados os dirigentes das comissões responsáveis pela 
Campanha de Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas.   A Gazeta [São Paulo], 23 fev. 1961. p. 28. 

16.Artigo de jornal intitulado “População de Campinas será 
mobilizada para batalha em favor da Faculdade de 
Medicina”. Última Hora [São Paulo], 25 fev. 1961. p. 29. 

17.Artigo de jornal intitulado “Início de movimento em 
conjunto- Faculdade de Medicina para Campinas” relatando a 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas e a reunião do Conselho de Entidades de 
Campinas, na sede das Sociedades Reunidas, onde Luso 
Ventura, diretor de redação do Diário do Povo, fez uma 
explanação sobre a Campanha Pró Instalação da Faculdade 
de Medicina em Campinas. A Gazeta [São Paulo], 03 mar. 
1961. p. 30. 
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18.Artigo de jornal intitulado “Representação ao Governo do 
Estado - Campanha para instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas” noticiando a reunião do Conselho de 
Entidades de Campinas e as comissões responsáveis pela 
elaboração de uma representação para ser entregue a 
Carvalho Pinto, governador de São Paulo, solicitando a 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas.   A 
Gazeta [São Paulo], 07 mar. 1961. 

19.Artigo de jornal intitulado “Toma vulto a Campanha Pró 
Faculdade de Medicina de Campinas” comentando sobre o 
movimento em prol da instalação da Faculdade de Medicina 
de Campinas e a reunião do Conselho de Entidades de 
Campinas, na sede das Sociedades Reunidas, com a 
participação do Monsenhor Emílio José Salim, reitor da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas.   Correio 
Popular [Campinas], 08 mar. 1961. p. 31. 

20.Artigo de jornal intitulado “Movimenta-se a cidade inteira - 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas” relatando 
a movimentação dos campineiros em prol da instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas; a reunião do Conselho 
de Entidades de Campinas, na sede das Sociedades Reunidas, 
onde foram apresentados os relatórios das comissões 
responsáveis pelo estudo dos trabalhos para instalação da 
faculdade e a palestra do doutor Antonio Augusto de 
Almeida. A reunião contou a participação do Monsenhor 
Emílio José Salim, reitor da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas.   A Gazeta [São Paulo], 10 mar. 1961 p. 32. 

21.Artigo de jornal intitulado “Arcebispo Metropolitano: Estou 
apto a pegar em armas a favor da luta pela instalação da 
Faculdade de Medicina” divulgando a visita de 
representantes das comissões pró instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas ao Arcebispo Dom Paulo de Tarso 
Campos, que se mostrou favorável à Faculdade de Medicina 
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de Campinas.   Diário do Povo [Campinas], 11 mar. 1961. 
p.33. 

22.“Arcebispo Metropolitano dá inteiro apoio ao movimento pró 
Faculdade de Medicina” comentando a visita do Conselho de 
Entidades de Campinas a Dom Paulo de Tarso Campos, 
Arcebispo Metropolitano, que se mostrou favorável à 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas.   s.ref.  [mar. 1961] p. 34. 

23.Artigo de jornal intitulado “Não poderia ser indiferente ao 
progresso de Campinas” publicando a declaração de Dom 
Paulo de Tarso Campos, Arcebispo Metropolitano de 
Campinas, favorável à instalação da Faculdade de Medicina 
de Campinas.   Diário de S. Paulo [São Paulo], 12 mar. 1961. 
p. 35. 

24.Artigo de jornal intitulado “Campanha Pró Faculdade de 
Medicina” divulgando a movimentação da Campanha Pró 
Instalação da Faculdade em Medicina de Campinas e a mesa 
redonda, realizada na sede das Sociedades Reunidas e 
coordenada pelo Conselho de Entidades de Campinas, tendo 
a participação do deputado Ruy de Almeida Barbosa.   s.ref.  
[1961] p. 36. 

25.Artigo de jornal intitulado “Tenaz luta de Campinas pela 
instalação da sua Faculdade de Medicina” descrevendo o 
apoio de Dom Paulo de Tarso Campos, Arcebispo 
Metropolitano de Campinas, e da Associação Industrial e 
Comercial de Campinas à Campanha Pró Instalação da 
Faculdade de Medicina em Campinas.   A Gazeta [São 
Paulo], 13 mar. 1961 p.37. 

26.Artigo de jornal intitulado “Campanha Pró Faculdade de 
Medicina de Campinas” relatando a reunião do Conselho de 
Entidades de Campinas, na sede das Sociedades Reunidas, 
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onde foram apresentados os trabalhos das Comissões Pró 
instalação da Faculdade de Medicina em Campinas.   A 
Gazeta [São Paulo], 16 mar. 1961 p.38. 

27.Artigo de jornal intitulado “Campanha pró Faculdade de 
Medicina em Campinas” divulgando reunião do Conselho de 
Entidades de Campinas com as Comissões Pró Instalação da 
Faculdade de Medicina em Campinas.   A Gazeta [São 
Paulo], 21 mar. 1961. p. 39. 

28.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas - Apoio hipotecado pelo prefeito e vice ao justo 
anseio da população” descrevendo reunião do Conselho de 
Entidades de Campinas, na sede das Sociedades Reunidas, 
ocasião em que comunicou-se o apoio do Monsenhor Emílio 
José Salim, reitor da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, de Miguel Vicente Cury e João de Sousa Coelho, 
respectivamente prefeito e vice prefeito de Campinas, à 
Campanha de Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas. Houve pronunciamento de Artur Duarte 
Conceição Filho e Mery Freire Jr., membros das Comissões 
Pró Instalação da Faculdade de Medicina de Campinas.   A 
Gazeta [São Paulo], 24 mar. 1961. p. 40. 

29.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas - Estarão em São Paulo esta semana os membros 
do Conselho das Entidades” relatando o encontro 
programado entre os membros do Conselho de Entidades de 
Campinas e Bonifácio Coutinho, secretário da agricultura do 
Estado de São Paulo, a fim de debater-se a instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas e o encontro do 
governador Carvalho Pinto com prefeitos do interior de São 
Paulo favoráveis à Faculdade de Medicina de Campinas.   A 
Gazeta [São Paulo], 10 abr. 1961. p. 41. 
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30.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina: 
Problema deve ser estudado com maior objetividade” 
publicando a entrevista de Adolfo Yahn, diretor da 
Associação Comercial de Campinas, sobre o problema 
referente a instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas.   s.ref.  11 abr. 1961. p. 42. 

31.Carta de Ruy Rodrigues, presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Campinas e coordenador do Conselho de 
Entidades de Campinas, para as entidades de Campinas, 
solicitando o apoio à Campanha Pró Instalação da Faculdade 
de Medicina em Campinas e mostrando as condições desta 
cidade para sediar uma faculdade de medicina. Campinas, 
s.d. as. Ruy Rodrigues (cópia datil.) p. 43. 

32.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina: líderes 
da Campanha preparam encontro com governador do Estado” 
relatando encontro marcado com Carvalho Pinto, governador 
de São Paulo, e o Conselho de Entidades de Campinas; 
documentos enviados a Carvalho Pinto por várias entidades 
de Campinas, favoráveis à instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas e o apoio de prefeitos municipais da 
região de Campinas à Campanha Pró Instalação da Faculdade 
de Medicina em Campinas.   Última Hora. s.l., 18 abr. 1961 
p. 46. 

33.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas virá num governo popular” descrevendo o anseio 
da população de Campinas em relação ao depoimento de 
Carvalho Pinto, governador de São Paulo, sobre a instalação 
da Faculdade de Medicina de Campinas; o apoio dado por 
autoridades da região de Campinas ao Conselho de Entidades 
de Campinas e a elaboração de um memorando a ser enviado 
a Carvalho Pinto, referente ao final da primeira fase da 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas.   Diário do Povo. [Campinas], 19 abr. 1961. p. 47. 
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34.Artigo de jornal intitulado “Eldorado Paulista está 
necessitando de um casal de médicos” relatando a 
necessidade de médicos titulares na cidade de Eldorado 
Paulista.   s.ref.  s.d. p. 49. 

35.Artigo de jornal intitulado “Desenvolvimento da assistência 
médica no Brasil” publicando o trabalho da Organização  
Mundial de Saúde sobre assistência médica e o trabalho da 
Comissão Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas, que analisou a situação sócio-econômica da 
região.   Diário de São Paulo. São Paulo, 23 abr. 1961 p. 50. 

36.Artigo de jornal intitulado “Passos decisivos para a 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas” relatando 
a realização de um memorando elaborado pelo Conselho de 
Entidades de Campinas e pela Comissão Pró Instalação da 
Faculdade de Medicina em Campinas a ser entregue a 
Carvalho Pinto, governador de São Paulo.   A Gazeta. [São 
Paulo], 24 abr. 1961. p. 50. 

37.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas” descrevendo importante reunião do Conselho de 
Entidades de Campinas, na sede das Sociedades Reunidas, 
onde foi apresentado o memorial sobre a instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas, que seria entregue a 
Carvalho Pinto, governador de São Paulo. A Gazeta. [São 
Paulo], 19 maio 1961. p. 51. 

38.Artigo de jornal intitulado “Dispensável no Estado [dizem] a 
instalação de novas escolas médicas” comentando relatório 
elaborado pelo Grupo de Trabalho, nomeado pelo governador 
de São Paulo, responsável pelo estudo das condições do 
ensino superior paulista, relatando ser desnecessário a criação 
de uma nova escola de medicina.   s.ref.  s.d. p. 52. 
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39.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas - Tomará atitude o Conselho das Entidades face ao 
pronunciamento do Grupo de Trabalho que aconselha a 
dispensa de novas Escolas Médicas no Estado” relatando a 
reunião, realizada na sede das Sociedades Reunidas, onde o 
Conselho de Entidades de Campinas apresentou ao Grupo de 
Trabalho, responsável pelo estudo do ensino superior 
paulista, a necessidade de instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas.   A Gazeta. [São Paulo], 22 maio 
1961 p. 53. 

40.Artigo de jornal intitulado “Falho o parecer do Grupo de 
Trabalho da Universidade de São Paulo sobre a Faculdade de 
Campinas” publicando reunião da Comissão Pró Faculdade 
de Medicina em Campinas, onde foi rejeitado o relatório do 
Grupo de Trabalho Universitário, responsável pelo estudo do 
Ensino Superior Paulista, que declarava não ser necessário 
mais médicos no Estado de São Paulo. Relata ainda sobre o 
memorial elaborado pelo Conselho de Entidades de 
Campinas indicando a necessidade da instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas.   s.ref.  25 maio 1961. 
p. 54-55. 

41.Artigo de jornal intitulado “É o Conselho de Entidades de 
Campinas favorável à criação de novas Escolas Médicas” 
publicando reunião da Comissão Coordenadora Pró 
Faculdade de Medicina de Campinas, onde rejeita o relatório 
elaborado pelo Grupo de Trabalho, responsável pelo estudo 
do ensino médico no Estado de São Paulo, e defende a 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas.   Revista 
Paulista de Medicina, Suplemento Informativo. Ass. Paulista 
de Medicina. São Paulo, out. 1961. p. 56. 

42.“Protestam as primeiras vítimas da comunidade de serviços 
médicos” comentando sobre os IAPS, comunidades de 
serviços médicos; o dissídio dos médicos que trabalham no 
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Hospital da Cruz Azul; curso de pediatria em Curitiba e sobre 
as visitas às instalações da Ford Motor do Brasil em 
Presidente Prudente. 

43.Artigo de jornal intitulado “Uma necessidade para todo o 
Estado - Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas” 
relatando a reunião do Conselho de Entidades de Campinas, 
na sede das Sociedades Reunidas, destacando: o apoio dado à 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas de vários municípios do Estado de São Paulo; a 
discussão do relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho 
responsável pelo estudo de uma nova escola de medicina e a 
elaboração de um memorial a ser entregue a Carvalho Pinto, 
governador de São Paulo, sobre a Faculdade de Medicina de 
Campinas.   A Gazeta. [São Paulo], 26 maio 1961. p. 57. 

44.Artigo de jornal intitulado “A cidade de Campinas contesta 
com fundamentos - O Conselho de Entidades Pró Faculdade 
de Medicina rejeita o parecer do Grupo de Trabalho da 
Universidade de São Paulo” divulgando o protesto do 
Conselho de Entidades de Campinas e das Comissões 
responsáveis pelo estudo da implantação de uma faculdade de 
medicina em Campinas ao relatório elaborado pelo Grupo de 
Trabalho da Universidade de São Paulo, que relatava não ser 
necessário uma nova escola de medicina no Estado de São 
Paulo.   A Gazeta. [São Paulo], 29 maio 1961. p.58. 

45.Artigo de jornal intitulado “Mais Faculdades de Medicina” 
mostrando a indignação do Conselho de Entidades de 
Campinas diante do relatório apresentado pelo Grupo de 
Trabalho da Universidade de São Paulo que dizia não ser 
necessário outra instituição de ensino médico no Estado de 
São Paulo; o discurso do dr. Pedro Monteleone, diretor de “A 
Gazeta” relatando a importância de uma nova faculdade de 
medicina e o apoio dos estudantes essa criação.   A Gazeta. 
[São Paulo], 30 maio 1961. p. 59. 
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46.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina para 
Campinas - A Camara Municipal congratula-se com A 
Gazeta publicando o requerimento elaborado por Laerte de 
Moraes e Ruy de Paula Leite, vereadores de Campinas, 
congratula-se com o apoio dado pela A Gazeta ao movimento 
pró instalação da Faculdade de Medicina de Campinas.   A 
Gazeta. [São Paulo], 02 jun. 1961. p. 60. 

47.Artigo de jornal intitulado “Memorial ao governador do 
Estado - Cresce o movimento pró Faculdade de Medicina de 
Campinas” relatando reunião do Conselho de Entidades de 
Campinas, quando foi divulgado o apoio do secretário da 
educação e do reitor da Universidade de São Paulo à 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas, juntamente com estudantes de São Paulo.   A 
Gazeta. [São Paulo], 05 jun. 1961. p.61. 

48.Artigo de jornal intitulado “Desfecho de uma longa 
Campanha: presidente Jânio Quadros vai instalar a Faculdade 
de Medicina” descrevendo a manifestação do então 
presidente da República Jânio Quadros favorável à criação de 
novos cursos médicos no Estado de São Paulo e o histórico 
da Campanha para Instalação de uma Faculdade de Medicina 
em Campinas   s.ref.  [Campinas], 16 jun. 1961 p. 62. 

49.Artigo de jornal intitulado “Entrega ao Prof. Carvalho Pinto - 
Memorial sobre a Faculdade de Medicina de Campinas” 
relatando o convite feito pelo Conselho de Entidades de 
Campinas a Miguel Vicente Cury e João de Souza Coelho, 
respectivamente prefeito e vice-prefeito municipal de 
Campinas, para integrarem a embaixada de campineiros que 
iria se reunir com Carvalho Pinto, governador de São Paulo, a 
fim de entregarem-lhe um memorial em defesa da instalação 
da Faculdade de Medicina de Campinas, juntamente com um 
ofício enviado ao prefeito de Campinas, elaborado por Celso 
Maria de Melo Pupo, provedor da Santa Casa de Misericórdia 
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de Campinas, solicitando a prorrogação de prazo da 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas.   A 
Gazeta. [São Paulo], 01 jul. 1961 p. 64. 

50.Artigo de jornal intitulado “Será entregue ao governador do 
Estado memorial sobre a Faculdade de Medicina de 
Campinas” comentando a reunião do Conselho de Entidades 
de Campinas, realizada na sede das Sociedades Reunidas, 
onde foi relatado apoio de prefeitos municipais do Estado de 
São Paulo e de deputados estaduais à Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas e 
planejado a elaboração de um memorial a ser entregue a 
Carvalho Pinto, governador de São Paulo, mostrando a 
necessidade da instalação da mesma.   A Gazeta. [São Paulo], 
14 abr. 1961 p.65. 

51.Memorial do Conselho de Entidades de Campinas a Carlos 
Alberto de Carvalho Pinto, governador de São Paulo, 
divulgando a necessidade da instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas através de um trabalho realizado pelas 
comissões encarregadas de estudar uma nova escola de 
ensino médico no interior do Estado de São Paulo, em que 
destacam a insuficiência de médicos e de escolas médicas 
existentes; realçando as conveniências geográficas e as 
necessidades escolares da cidade de Campinas, que apresenta 
condições para sediar uma faculdade de medicina.   s.ref.  s.d.  
s.as.  

52.Artigo de jornal intitulado “Instalação de Faculdade de 
Medicina no interior” comentando o encontro que Carvalho 
Pinto, governador de São Paulo, teve com Ulhoa Cintra, 
reitor da Universidade de São Paulo; com Abreu Sodré, 
presidente da Assembléia Legislativa e com a comissão 
responsável por estudar o problema da instalação de uma 
faculdade de medicina no estado. s.ref.  [São Paulo], 22 set. 
1961. p.76. 
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53.Artigo de jornal intitulado “Desfecho de uma longa 
Campanha: autorizada pelo governador a instalação da 
Faculdade de Medicina” relatando a aprovação da instalação 
da Faculdade de Medicina de Campinas, pelo governador 
Carvalho Pinto.   s.ref.  [Campinas], 15 nov. 1961. 

54.Artigo de jornal intitulado “Decisão que tardava” divulgando 
a decisão de Carvalho Pinto, governador de São Paulo, de 
aprovar a instalação da Faculdade de Medicina de Campinas 
e o seu funcionamento para o ano de 1963.   s.ref.  s.d.  p. 79. 

55.Artigos de jornais intitulados “Faculdades de Medicina de 
Botucatu e Campinas irão funcionar em 1963” e “Criação de 
novas Faculdades” relatando o despacho de Carvalho Pinto, 
governador de São Paulo, no documento apresentado pelo 
professor Ulhoa Cintra, reitor da Universidade de São Paulo, 
aprovando a instalação da Faculdade de Medicina de 
Botucatu e do Núcleo Universitário em Campinas, com a 
integração da Faculdade de Medicina de Campinas, já criada 
por lei.   A Gazeta. [São Paulo], 16 nov. 1961.   s.ref.  p. 80-
81. 

56.Artigo de jornal intitulado “Pronunciamento do deputado 
Marcondes Filho - Criação da Faculdade de Medicina de 
Campinas” relatando o depoimento de Alexandre Marcondes 
Filho, deputado estadual, na Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, sobre a aprovação da instalação da 
Faculdade de Medicina de Botucatu e Campinas, por 
Carvalho Pinto, e comentando a campanha realizada por estas 
duas cidades, principalmente Campinas.   A Gazeta. [São 
Paulo], 22 nov. 1961. p.82. 

57.Artigo de jornal intitulado “O governador do Estado nada fez 
até agora - Faculdade de Medicina de Campinas” 
comentando sobre a demora dos trabalhos de instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas. Em destaque, a visita 
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de Eduardo de Barros Pimentel, presidente do Conselho de 
Entidades de Campinas e de Roberto Franco do Amaral, 
presidente da Sociedade de Medicina, ao professor Cantídio 
de Moraes Campos, diretor da Faculdade de Medicina de 
Campinas.   A Gazeta. [São Paulo], 13 abr. 1962. p.85. 

58.Artigo de jornal intitulado “Medicina - atividades científicas” 
protestando contra a demora dos trabalhos da comissão 
responsável pela instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas.   s.ref.  [São Paulo], 11 maio 1962.  p.86. 

59.Artigo de jornal intitulado “Medicina - atividades científicas” 
criticando o atraso do processo de instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas, aprovada pelo governador Carvalho 
Pinto.   s.ref.  [São Paulo], 07 jun. 1962. p.87. 

60.Artigo de jornal intitulado “Carvalho Pinto propôs à 
Assembléia a criação da Universidade de Campinas” 
relatando o projeto de lei encaminhado pelo governador 
Carvalho Pinto à Assembléia Legislativa de São Paulo, sobre 
a criação da Universidade de Campinas como um órgão 
autárquico, constituída de faculdades e institutos de ensino e 
pesquisa, escolas técnicas e reitoria.   s.ref.  [Campinas], 26 
jul. 1962. p.89. 

61.Artigo de jornal intitulado “Projeto de criação da 
Universidade de Campinas” relatando o projeto de lei 
enviado à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
pelo governador Carvalho Pinto, que previa a criação da 
Universidade de Campinas a ser composta por faculdades e 
institutos, a partir de 1963, com objetivo de promover ensino, 
pesquisa pura e treinamento de técnico.   Folha de S. Paulo. 
[São Paulo], 26 jul. 1962. p.90. 

62.Artigo de jornal intitulado “No próximo ano - funcionamento 
da Faculdade de Medicina de Campinas” mostrando o 
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depoimento do dr. Roberto Franco do Amaral, presidente da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia e membro do Conselho de 
Entidades de Campinas, para o jornal  “A Gazeta”, sobre o 
projeto de lei que aprovou a criação da Universidade de 
Campinas e as condições da cidade para sediar esta 
instituição. A Gazeta. [São Paulo], 28 jul. 1962. p.91. 

63.Artigo de jornal, de Durval Breda Cardoso, intitulado 
“Carvalho Pinto sancionou a lei criando a Universidade de 
Campinas” comentando sobre a lei sancionada por Carvalho 
Pinto, governador do Estado de São Paulo, que cria a 
Universidade de Campinas.   s.ref.  29 dez. 1962. p.92. 

64.Relatório “Conclusão dos trabalhos da Comissão B” da 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas relatando as condições econômicas e sociais que a 
região de Campinas possui para sediar uma faculdade de 
medicina. Anexo, quadro comparativo da situação escolar em 
cidades com faculdades de medicina já criadas por lei; 
quadro de arrecadação tributária; quadro comparativo da 
população, área, propriedades, produção agrícola e industrial 
e estradas de rodagem; e resumo atualizado da cidade de 
Campinas. p.95-102. 

65.Relatório da comissão “C”, responsável por promover 
palestras sobre a faculdade de medicina; descrevendo as 
visitas da comissão “C” a várias entidades de Campinas, as 
quais prestaram apoio à Campanha Pró Instalação da 
Faculdade de Medicina em Campinas. Campinas, 18 abr. 
1961. p.104-107. 

66.Relatório da comissão “E”, que tinha como função estudar a 
possibilidade de criação de uma faculdade estadual, federal 
ou particular de medicina em Campinas, concluindo que seria 
melhor a criação de uma faculdade estadual de medicina. s.d.  
p.108. 
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67.Relatório dos trabalhos desenvolvidos pela comissão “L”, 
composta por estudantes secundários, responsável por 
mobilizar a cidade em prol da instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas através da promoção de reuniões, 
comícios e passeatas. s.d.  p.110. 

68.Artigo de jornal intitulado “Carvalho Pinto ao Diário do 
Povo: Faculdade de Medicina é um problema eminentemente 
técnico” comentando o pronunciamento de Carvalho Pinto, 
governador de São Paulo, à reportagem do Diário do Povo 
sobre a instalação da Faculdade de Medicina de Campinas.   
[Diário do Povo. Campinas], 11 mar. 1961. p.115. 

69.Artigo de jornal intitulado “Criação de novos institutos de 
Ensino Superior no Estado” relatando a criação do Grupo de 
Trabalho, pelo governador Carvalho Pinto, com a finalidade 
de estudar a instalação de uma faculdade de medicina no 
Estado de São Paulo e analisando as condições sócio-
econômicas das regiões do estado.   O Estado de S.Paulo. 
[São Paulo], 05 fev. 1961. p.116. 

70.Carta da Comissão indicada pelo governador de São Paulo 
para analisar qual cidade do interior do estado sediaria a nova 
faculdade de medicina, aos srs. Secretários de Estado para os 
Negócios da Educação, Saúde e Assistência Social, relatando 
como foi feito o trabalho de avaliação das cidades candidatas 
a possuir uma Faculdade de Medicina, no interior do Estado 
de São Paulo. s.d. s.as. p.117-129. 

71.Artigo de jornal intitulado “Parecer favorável dos profs. A.C. 
Pacheco e Silva e Carlos da Silva Lacaz - Faculdade de 
Medicina de Campinas” comentando as opiniões dos 
professores A. C. Pacheco e Silva Lacaz, respectivamente 
catedrático da Faculdade de Medicina de São Paulo e 
membro do Conselho Estadual do Ensino Superior, 
favoráveis à instalação da Faculdade de Medicina de 



 
25

Campinas. Contém quadro comparativo das cidades que 
pretendiam sediar a faculdade de medicina, destacando em 
primeiro lugar, Campinas.   A Gazeta. [São Paulo], 23 jun. 
1961. p. 131. 

72.Artigo de jornal intitulado “Campinas está aparelhadíssima 
para receber Faculdade de Medicina com prioridade” 
publicando o relatório da comissão parlamentar, responsável 
por estudar a instalação de uma nova faculdade de medicina 
no Estado de São Paulo, e concluindo que as cidades de 
Botucatu e Campinas estariam aparelhadas para sediarem a 
mesma.   s.ref.  s.d.  p.132. 

73.Artigo de jornal intitulado “A E.P.M. e a criação de novas 
Escolas de Medicina” relatando o comunicado do professor 
dr. Marcos Lindenberg, diretor da Congregação da Escola 
Paulista de Medicina, sobre a criação de nova escola de 
medicina no interior do Estado de São Paulo e do aumento do 
número de vagas do curso de medicina. s.ref. 18 set.1961 
p.133. 

74.Artigo de jornal intitulado “Quinze estudantes de medicina 
para cada cem mil brasileiros” apresentando dados 
estatísticos de alunos matriculados nos cursos de medicina no 
Brasil, elaborados pela Sinopse Estatística do Ensino 
Superior do Serviço de Estatística da Educação e Cultura.   
s.ref.  [1961] p.133. 

75.Artigo de jornal intitulado “Desaconselhada a instalação de 
novas escolas de medicina no interior do Estado, no 
momento” relatando o parecer do professor Odorico 
Machado do Souza, aprovado em reunião da Congregação da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que 
desaconselha o estabelecimento de uma nova escola de 
medicina devido a falta de material humano.   s.ref.  [São 
Paulo], 21 set. 1961. p.134. 
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76.Artigo de jornal intitulado “Afirma o deputado Ruy de 
Almeida Barbosa - Conselho Universitário sempre criou 
embaraços à Faculdade de Medicina de Campinas” 
descrevendo o pronunciamento do deputado Ruy de Almeida 
Barbosa, que elaborou a lei de criação da Faculdade de 
Medicina de Campinas; sobre a Campanha Pró Instalação da 
Faculdade de Medicina em Campinas, em reunião na sede 
das Sociedades Reunidas, atendendo ao pedido do Conselho 
de Entidades de Campinas.   s.ref.  [Campinas] s.d.  p.135. 

77.Carta de Hary Normanton, diretor-presidente da Companhia 
Paulista de Estrada de Ferro a Carlos Alberto Alves de 
Carvalho Pinto, governador de São Paulo, prestando 
solidariedade à Comissão Coordenadora Pró Instalação da 
Faculdade de Medicina em Campinas. Campinas, 17 abr. 
1961. s.as. [cópia datil.] p. 136. 

78.Ofício de Joaquim de Marco, secretário executivo do 
Conselho Coordenador das Entidades de Piracicaba, ao 
Coordenador das Entidades de Campinas, apoiando a 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas. Piracicaba, 17 abr. 1961. as. Joaquim de Marco 
[cópia datil.]. 

79.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas” relatando o apoio dado por Celso Maria de Melo 
Pupo, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Campinas, 
à Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas e colocando à disposição de órgãos estaduais as 
instalações da Santa Casa para funcionamento dos dois 
primeiros anos da Faculdade de Medicina.   Diário de S. 
Paulo. [São Paulo], 27 maio 1961. p.139. 

80.Artigo de jornal intitulado “Instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas” mostrando fotografia do local onde 
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seria instalada a Faculdade de Medicina de Campinas.   s.ref.  
s.d. p.140. 

81.Fotografia do Edifício destinado ao Asilo de Órfãos, de 
propriedade da Santa Casa de Campinas, onde possivelmente 
seria instalada a Faculdade de Medicina de Campinas. s.d.   
s.ref.  [2 cópias fotográficas] p.141.  

82.Artigo de jornal intitulado “[Promessa] de mobiliário: 
primeira medida concreta para a instalação. Faculdade de 
Medicina funcionará no edifício de São Bernardo” 
divulgando o grande desempenho da Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas, que 
culminou com a autorização de Carvalho Pinto, governador 
do Estado de São Paulo, para a sua instalação em edifício 
pertencente à Santa Casa de Misericórdia de Campinas.   
s.ref. [Campinas], 25 fev. 1962. p.142. 

83.Artigo de jornal intitulado “Mobiliário para Faculdade de 
Medicina” destacando a chegada do primeiro mobiliário 
destinado às instalações da Faculdade de Medicina de 
Campinas na Santa Casa de Misericórdia de Campinas.   
s.ref.  [02 mar. 1962] p.143. 

84.Artigo de jornal intitulado “Concretizado o primeiro passo 
para a instalação da Faculdade de Medicina de Campinas” 
destacando o telegrama de Cantídio de Moura Campos, 
diretor da Faculdade de Medicina de Campinas, autorizando 
envio de móveis ao edifício a ser instalada a faculdade e o 
apoio do prefeito municipal de Campinas, que autorizou 
investimentos para a obra do edifício que a sediaria.   A 
Gazeta. [Campinas], 26 fev. 1962 p.144. 

85.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas - Início das obras de adaptação do prédio” 
relatando estudos financeiros para adaptação do prédio que 
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sediaria a Faculdade de Medicina de Campinas e a seleção de 
professores que iriam compor o corpo docente da mesma.   A 
Gazeta. [Campinas], 07 mar. 1962. p.144. 

86.Artigo de jornal intitulado “Universitários anunciam adesão à 
luta pela criação da Faculdade de Medicina” relatando o 
apoio dado por Cícero Simões de Oliveira, presidente do 
Centro Acadêmico Dom Barreto, da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade Católica de Campinas e de 
João Moraes, presidente do Centro Acadêmico XXV de 
Outubro, da Faculdade de Odontologia, à Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas.   Última 
Hora. [São Paulo], 11 [mar.] 1961. p.147. 

87.Artigo de jornal, de Walter Belenzani, intitulado “Esporte 
amador apoia o movimento pró instalação da Faculdade de 
Medicina” divulgando o apoio do Esporte Armador de 
Campinas à Campanha Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas, através de ofícios, cartas e 
telegramas dirigidos a Carvalho Pinto, governador de São 
Paulo.   s.ref.  15 abr. 1961.  p. 148. 

88.Artigo de jornal intitulado “Amanhã, passeata - Estudantes 
querem mais vagas e mais Escolas de Medicina” divulgando 
a passeata de estudantes realizada na Assembléia Legislativa 
de São Paulo a fim de reivindicarem a criação de outras 
faculdades de medicina em São Paulo.   A Gazeta. [São 
Paulo], 24 maio 1961. p. 150. 

89.Artigo de jornal intitulado “Ajoelhados os estudantes pedem 
mais Faculdades de Medicina aos deputados” divulgando a 
passeata de estudantes pela criação de mais escolas de 
medicina e a elaboração de um manifesto dos estudantes, 
criticando o relatório do Grupo de Trabalho nomeado pelo 
governador de São Paulo, Carvalho Pinto, que mostrava não 
haver necessidade de mais escolas de medicina no interior do 
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Estado.   Diário de S. Paulo. [São Paulo], 24 maio 1961. p. 
151. 

90.Artigo de jornal intitulado “Estudantes paulistas, ajoelhados. 
Pedem ao governador do Estado mais vagas, mais Faculdades 
de Medicina” destacando a manifestação de estudantes diante 
da Assembléia Legislativa de São Paulo; comentando as 
declarações de Abreu Sodré, presidente da Assembléia 
Legislativa, dizendo que os deputados aprovaram a criação 
de novas escolas de medicina no interior do estado e 
divulgando o manifesto dos estudantes contrário ao relatório 
do Grupo de Trabalho da Universidade de São Paulo, 
nomeado pelo governador Carvalho Pinto, que desaconselha 
a criação de mais faculdades de medicina no estado.   A 
Gazeta. [São Paulo], 25 maio 1961. p.152. 

91.Artigo de jornal intitulado “Mais Faculdades de Medicina” 
comentando a manifestação dos estudantes dos cursos 
preparatórios para o vestibular de medicina, diante da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, e dos 
principais jornais reivindicando a criação de novas escolas de 
medicina no estado. Correio Paulistano. [São Paulo], 25 
maio 1961. p. 153. 

92.Artigo de jornal intitulado “Apoio da UEE: mais vagas, mais 
Faculdades de Medicina” descrevendo o apoio dado pela 
União Estadual dos Estudantes à campanha dos estudantes, 
do Curso Preparatório para o Vestibular de Medicina, por 
mais vagas no curso de medicina e a criação de mais 
faculdades de medicina no estado.   A Gazeta. [São Paulo], 
29 maio 1961 p.154. 

93.Artigo de jornal intitulado “Agradecimentos à Gazeta - Mais 
vagas, mais Faculdades de Medicina” divulgando a visita de 
uma comissão de vestibulandos à Gazeta em agradecimento 
ao apoio daquele jornal à campanha por mais vagas e escolas 
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de medicina no Estado de São Paulo.   A Gazeta. [São Paulo], 
02 jun. 1961. p. 155. 

94.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas” relatando a reunião do Conselho de Entidades de 
Campinas que contou com a participação de estudantes da 
cidade de São Paulo, os quais apoiaram a Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas.   A 
Gazeta. [São Paulo], 12 jun. 1961 p.156. 

95.Artigo de jornal intitulado “Faculdades de Medicina de 
Campinas e Botucatu - visita de Emílio Peduti, prefeito de 
Botucatu, à Gazeta agradecendo o apoio daquele jornal à 
Campanha Pró Instalação das Faculdades de Medicina em 
Campinas e Botucatu.   A Gazeta. [São Paulo], 26 jul. 1961 
p.157. 

96.Artigo de jornal intitulado “Na Assembléia Legislativa - A 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas” 
divulgando o discurso do deputado Solon Borges dos Reis, na 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e destacando 
as razões que justificam a instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas.   [A Gazeta] São Paulo, 13 abr. 1961. 
p.159. 

97.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas - Representantes de entidades campineiras visitam 
a Assembléia” descrevendo a visita dos representantes de 
entidades de Campinas à Assembléia Legislativa de São 
Paulo, solicitando o apoio dos deputados à Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas e 
apresentando as condições da cidade para sediar a faculdade.   
A Gazeta. [São Paulo], 03 maio 1961. p.160. 

98.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas - O Secretário da Agricultura trabalhará” 
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divulgando o apoio do dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 
titular da Pasta da Agricultura, à Campanha Pró Instalação da 
Faculdade de Medicina em Campinas.   A Gazeta. [São 
Paulo], 27 abr. 1961. p. 161. 

99.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas: comissão recebe apoio do Secretário da 
Educação” divulgando o apoio que a Comissão Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina obteve de Luciano 
Vasconcelos de Carvalho, Secretário da Educação, e do 
professor Antonio Barros de Ulhoa Cintra, reitor da 
Universidade de São Paulo.   A Gazeta. [São Paulo], 31 maio 
1961. p.162. 

100.Artigo de jornal intitulado “Em Campinas - Comissão de 
deputados estudará a questão das Faculdades de Medicina” 
relatando a reunião da Comissão Especial, constituída na 
Assembléia Legislativa de São Paulo e responsável por 
estudar a instalação de novas escolas de medicina no Estado 
de São Paulo, com o Conselho de Entidades de Campinas, a 
fim de ser discutida a questão da instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas.   A Gazeta. [São Paulo], 04 jul. 1961 
p.163. 

101.Radiograma de Carlos Kherlakian, deputado estadual, para 
a Associação dos Engenheiros de Campinas, apoiando a 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas. São Paulo, 02 mar. 1961.  

102.“Radiograma de Athie Jorge Coury, deputado estadual, para 
a Associação dos Engenheiros de Campinas, apoiando a 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas. São 
Paulo, 01 [mar.] 1961. 

103.Telegrama de Armando Gonçalves de Carvalho, presidente 
da Associação Comercial e Industrial Agro Pecuária de 
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Cruzeiro, para o Conselho de Entidades de Campinas dando 
apoio à Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina 
em Campinas. Cruzeiro, 22 mar. 1961. 

104.Telegrama da Associação Comercial e Industrial de 
Americana para Associação Comercial e Industrial de 
Campinas, prestando apoio à Campanha Pró Instalação da 
Faculdade de Medicina em Campinas. Americana, mar. 1961. 

105.Carta do deputado José Maria Costa Neves a João Menezes 
Guimarães, presidente da Associação dos Engenheiros de 
Campinas, confirmando o apoio ao projeto de instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas. São Paulo, 03 mar. as. 
José Maria Costa Neves [cópia datil.].  

106.Carta do deputado Ioshifumi Utiyama a João Luiz Menezes 
Guimarães, presidente da Associação dos Engenheiros de 
Campinas, confirmando o apoio à Campanha Pró Instalação 
da Faculdade de Medicina em Campinas. São Paulo, 03 mar. 
1961. as. Ioshifumi Utiyama. [cópia datil.]. 

107.Carta do deputado Luciano Nogueira Filho a João Luiz 
Menezes Guimarães, presidente da Associação dos 
Engenheiros de Campinas, prestando total apoio à Campanha 
Pró Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas. São 
Paulo, 06 mar. 1961. as. Luciano Nogueira Filho [cópia 
datil.].  

108.Carta de Juvenal Rodrigues de Moraes, deputado estadual, a 
João Luiz Menezes Guimarães, presidente da Associação dos 
Engenheiros de Campinas, apoiando a Campanha de 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas. São 
Paulo, 06 mar. 1961. as. Juvenal Rodrigues de Moraes [cópia 
datil.].  
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109.Carta do deputado Carolo a Luiz Menezes Guimarães, 
presidente da Associação dos Engenheiros de Campinas, 
mostrando disposição em apoiar a Campanha de Instalação 
da Faculdade de Medicina em Campinas. São Paulo, 07 mar. 
1961. as. [Carolo] [cópia datil.].  

110.Carta de José Felício Casttelano, deputado estadual, para 
Associação dos Engenheiros de Campinas, manifestando seu 
apoio à Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina 
em Campinas. São Paulo, 08 mar. 1961. as. José Felício 
Casttelano [cópia datil.].  

111.Carta de José Felício Casttelano, deputado estadual, para a 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, relatando 
seu apoio à Campanha Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas. São Paulo, 11 mar. 1961. as. José 
Felício Casttelano [cópia datil.].  

112.Carta de Maurício Leite de Moraes, deputado estadual, para 
Associação dos Engenheiros de Campinas, manifestando 
atenção à Campanha Pró Faculdade de Medicina em 
Campinas. São Paulo, 14 mar. 1961. as. Maurício Leite de 
Moraes [cópia datil.]. 

113.Carta de Conceição da Costa Neves, primeira vice-
presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo, a João 
Luiz Menezes Guimarães, presidente da Associação dos 
Engenheiros de Campinas, prestando apoio à Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas. São 
Paulo, 14 mar. 1961. as. Conceição da Costa Neves [cópia 
datil.]. 

114.Carta de Maurício Leite de Moraes, deputado estadual, para 
Reynaldo Calil, presidente do Clube dos Advogados de 
Campinas, comunicando total apoio à Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas. São 
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Paulo, 15 mar. 1961. as. Maurício Leite de Moraes [cópia 
datil.]. 

115.Carta de Ruy de Mello Junqueira, deputado estadual, para 
João Luiz Menezes de Guimarães, presidente do Conselho da 
Associação dos Engenheiros de Campinas, mostrando o 
trabalho do deputado junto ao governador de São Paulo para 
a instalação da Faculdade de Medicina de Campinas. São 
Paulo, 15 mar. 1961 as. Ruy de Mello Junqueira [cópia 
datil.].  

116.Carta de Gustavo Martini, deputado estadual, para Reynaldo 
Calil manifestando interesse na Campanha Pró Instalação da 
Faculdade de Medicina em Campinas. São Paulo, 17 mar. 
1961. as. Gustavo Martini [cópia datil.]. 

117.Artigo de jornal intitulado “Campineiros n’A Gazeta - 
Como nasce uma Faculdade de Medicina” relatando o 
pronunciamento de Pedro Monteleone, durante almoço 
oferecido pela Fundação Casper Libero, aos membros do 
Conselho de Entidades de Campinas, sobre a Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas, sobre a 
Faculdade de Medicina de São Paulo, a Escola Paulista de 
Medicina e sobre a falta de faculdades de medicina no 
interior de São Paulo.   [A Gazeta. São Paulo], 26 abr. 1961 
p.166. 

118.Artigo de Jayme Regallo Pereira, professor emérito da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
intitulado “A Faculdade de Medicina de Campinas” 
descrevendo as condições de Campinas para sediar a 
faculdade de medicina e a necessidade de sua instalação.   A 
Gazeta. [São Paulo], 05 maio 1961. p. 167. 

119.Artigo de Paulo Mangabeira Albernaz, catedrático do 
Escola Paulista de Medicina, intitulado “Faculdade de 
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Medicina - A grande aspiração de Campinas” criticando a 
demora do processo de instalação da Faculdade de Medicina 
de Campinas, já criada por lei, e mostrando as condições que 
Campinas apresenta para sediá-la.   s.ref.  [São Paulo], 23 
maio 1961. p.168. 

120.Artigo de jornal intitulado “Mais um depoimento - 
Faculdade de Medicina para Campinas” relatando o 
depoimento de Antônio Calderelli, professor da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo e da Faculdade de 
Ciências Econômicas de São Paulo, em entrevista concedida 
ao jornalista Ferdinando Panattoni, de “A Gazeta”, em apoio 
à instalação da Faculdade de Medicina de Campinas.   A 
Gazeta. [São Paulo], 8 jun. 1961. p.169. 

121.Artigo de jornal intitulado “Campinas deseja e merece sua 
Faculdade de Medicina” divulgando o depoimento do 
professor Carlos da Silva Lacaz, da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, defendendo a instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas. s.ref. 28 set. 1961. p. 
170. 

122.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina para 
Campinas” publicando o editorial de Losso Neto, diretor do 
Jornal de Piracicaba, sobre a necessidade de ser instalada, 
em Campinas, uma faculdade de medicina e retratando o 
passado histórico desta cidade. Correio Popular. [Campinas], 
5 fev. 1961]. p. 171. 

123.Carta de Roberto Franco do Amaral, presidente da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, para Losso 
Netto, diretor do Jornal de Piracicaba, agradecendo o apoio 
deste jornalista à Campanha Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas. Campinas, 6 fev. 1961. s.as. [cópia 
datil.]. p.172. 
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124.Artigo de jornal intitulado “Comício em prol da Faculdade 
de Medicina em Campinas” comentando os comícios 
promovidos pela União dos Estudantes Campineiros em prol 
da instalação da Faculdade de Medicina de Campinas. Diário 
de S. Paulo. São Paulo, 11 abr. 1962. p.174. 

125.Artigo de jornal, de Gumercindo Fleury, intitulado “Dia a 
dia - Campinas” defendendo a instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas e enfatizando o passado histórico 
desta cidade.   A Gazeta.[São Paulo], 30 maio 1961. p.175.  

 
126.Texto escrito divulgando o conteúdo da mesa redonda 

realizada na Rádio Educadora de Campinas com os membros 
do Conselho de Entidades de Campinas, onde foram 
discutidas questões como vagas para o ensino médico, a 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas e as 
condições da cidade para sediá-la. [1961]. p.177-179. 

 
127.Entrevista de Roberto Franco do Amaral, presidente da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, para o 
programa “Entrevistas Médicas” da Rádio Gazeta de São 
Paulo, mostrando as condições que Campinas possui para 
sediar a faculdade de medicina. [1961]. p.182-186. 

 
128.Palestra e Publicações na imprensa - Trabalho da Comissão 

Pró Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas 
divulgando o problema de assistência médica no Brasil; a 
falta de médicos e de escolas médicas no Estado de São 
Paulo; Plano de Ação do governo de São Paulo para 
combater o subdesenvolvimento e a necessidade da 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas. Em anexo 
dados técnicos de cidades do interior de São Paulo candidatas 
a sediar uma faculdade de medicina. s.d. p.187-194. 
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1. Artigo de jornal intitulado “Campinas reúne todos os 
quesitos para contar com uma faculdade de medicina” 
publicando a entrevista do Monsenhor Emílio José Salim, 
vice reitor da Universidade Católica de São Paulo, e 
comentando as condições sócio-econômicas de Campinas 
para instalação de uma faculdade de medicina.   Diário de S. 
Paulo, 13 jun. 1951. 

2. Artigo de jornal de Luso Ventura intitulado “O problema do 
ensino médico” relatando as controvérsias sobre a instalação 
de uma faculdade de medicina em Campinas.   Correio 
Popular. Campinas, 06 mar. 1956. p.2. 

3. Artigo de jornal intitulado “O prof. Vaz e a nossa faculdade 
de medicina”, relatando as opiniões divergentes do Prof. 
Zeferino Vaz, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, e o Dr. Paulo Mangabeira Albernaz, professor da 
Escola Paulista de Medicina, sobre a faculdade de medicina 
em Campinas.   Correio Popular, 06 mar. 1956. p.2.  

4. Artigo de jornal de Paulo Mangabeira Albernaz, catedrático 
da Escola Paulista de Medicina, intitulado “Campinas e a 
faculdade de medicina”, criticando as opiniões de Zeferino 
Vaz quanto à instalação da faculdade de medicina em 
Campinas.   A Gazeta, 10 mar. 1956. p.4. 

5. Artigo de jornal de Cataldo Bove intitulado “Campinas - 
Faculdade de Medicina decepção dos campineiros” relatando 
o artigo do redator do Diário do Povo, Mário Erbolato, sobre 
a indignação da população de Campinas diante do 
arquivamento do processo da instalação da faculdade de 
medicina em Campinas, a mando do governador Jânio 
Quadros. s. ref. (1956). 

6. Artigos de jornal intitulado “Serão instaladas em Campinas 
uma Faculdade de Medicina e uma Escola Politécnica” 
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relatando a assembléia realizada em Campinas com o 
objetivo de discutir a instalação de um Instituto de Ensino 
Superior.   (A Gazeta. 16 maio 1958). 

7. Artigo de jornal intitulado “Instalação da Faculdade de 
Medicina - Reivindicação unânime de Campinas aos 
membros do Conselho Universitário de São Paulo” relatando 
reunião ocorrida em Campinas com os membros da comissão 
encarregada de opinar sobre a instalação de uma nova 
faculdade de medicina no Estado de São Paulo e 
representantes de entidades locais, com objetivo de discutir a 
instalação de uma Escola Politécnica e a Faculdade de 
Medicina.   Correio Popular. Campinas, 24 maio 1958. p. 1. 

8. Artigo de jornal intitulado “Campinas” relatando o 
movimento a favor da instalação da faculdade de medicina e 
direito em Campinas.   s.ref. (1858-9).  

9. Artigo de jornal intitulado “Criação da Escola Politécnica e 
instalação da Faculdade de Medicina” publicando a 
reivindicação apresentada por Campinas na reunião com a 
comissão encarregada de opinar sobre a instalação de uma  
nova faculdade de medicina no Estado de São Paulo.   s.ref. 
(1959). 

10.Artigo de jornal intitulado “Declarações do Prof. Paulo 
Mangabeira Albernaz. A criação da Faculdade de Medicina 
em Campinas” relatando as críticas feitas por Paulo 
Mangabeira Albernaz, professor da Escola Paulista de 
Medicina, à política de São Paulo contrária à instalação da 
faculdade de medicina em Campinas e ao professor Zeferino 
Vaz, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
que fazia objeção à cidade em Campinas.   A Gazeta, 14 abr. 
1959. 
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11.Artigo de jornal intitulado “Retardamento de instalação da 
faculdade de medicina está causando repulsa geral dos 
campineiros” comentando a reabertura das discussões, por 
parte do governador de São Paulo Carvalho Pinto, sobre a 
instalação da faculdade de medicina em Campinas, a 
entrevista do Dr. Otávio Bierrenbarch de Castro mostrando a 
importância da instalação desta faculdade em Campinas e a 
saída do professor Zeferino Vaz da comissão que opina sobre 
a instalação de uma nova faculdade de medicina no Estado 
de São Paulo.   Correio Popular, 09 maio 1959. 

12.Artigo de jornal de Luso Ventura intitulado “Será entregue 
hoje relatório de Campinas a Carvalho Pinto” relatando a 
indignação pela não instalação da faculdade de medicina em 
Campinas; o relatório enviado ao governador de São Paulo 
com dados sobre o centro médico-hospitalar de Campinas e o 
apoio dado pelo jornalista Maurício Loureiro à faculdade de 
medicina em Campinas.   Correio Popular, 15 maio 1959. 

13.Artigo de jornal do Dr. Sebastião A. Pinto intitulado 
“Faculdade de medicina de Botucatu - Está certo o professor 
Zeferino Vaz” defendendo a instalação da faculdade de 
medicina em Botucatu, que seria uma necessidade social.   
Folha de Botucatu, 20 maio 1959. 

14.Artigo de jornal intitulado “A instalação da escola médica 
em Campinas é uma questão de justiça e não de política” 
descrevendo as declarações do professor Paulo Mangabeira 
Albernaz, da Escola Paulista de Medicina, sobre a polêmica 
relativa à escolha de uma cidade pequena para a instalação 
da faculdade de medicina e criticando a participação de 
Zeferino Vaz na comissão encarregada de opinar sobre esse 
assunto.   Folha da Manhã. São Paulo, 24 maio 1959. 

15.Artigo de jornal intitulado “O diretor da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto responde ao memorial” 
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relatando o pedido de demissão do professor Zeferino Vaz da 
comissão que visa a estudar a localização de uma  nova 
escola de medicina no interior de São Paulo e a resposta 
dada por ele ao memorial enviado pelos representantes de 
Campinas ao governador Carvalho Pinto contendo críticas a 
Zeferino Vaz.   O Estado de S. Paulo. São Paulo, 24 maio 
1959. 

16.Artigo de jornal de Moacyr José intitulado “Declarou o 
médico Roberto Pinto de Moura: para o povo de Campinas  a 
instalação da faculdade de medicina é questão de honra” 
mostrando a indignação de Campinas pela escolha de instalar 
em Botucatu a faculdade de medicina e o depoimento do 
médico psiquiatra Roberto Pinto de Moura salientando o 
potencial científico da cidade de Campinas.   Diário da 
Noite. s.l., 25 maio 1959. 

17.Artigo de jornal intitulado “Nosso comentário - Professor 
Zeferino” mostrando a importância de Zeferino Vaz e da 
faculdade de medicina de Ribeirão Preto para o ensino 
superior.   Diário de Notícias. Ribeirão Preto, 26 maio 1959.  

18.Artigo de jornal intitulado “Congregação do Culto à Ciência 
manifesta-se em favor da faculdade de medicina; Contesta o 
professor Paulo Mangabeira Albernaz as declarações do 
professor Zeferino Vaz; Professor Zeferino Vaz é 
radicalmente contra a instalação da faculdade de Campinas”, 
relatando o apoio dado pelo Colégio Culto à Ciência à 
implantação da faculdade de medicina em Campinas; a 
contestação do professor Paulo Mangabeira Albernaz 
criticando as declarações do professor Zeferino Vaz ao 
memorando enviado por Campinas e o testemunho do 
deputado Marcondes Filho quanto a vinda de Zeferino Vaz à 
Campinas e sua opinião sobre a cidade.   Correio Popular. 
Campinas, 28 maio 1959. p. 01-04. 
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19.Artigo de jornal intitulado “A questão da localização da 
faculdade de medicina no interior do estado - O professor 
Paulo Mangabeira Albernaz contesta declarações do 
professor Zeferino Vaz na carta ao professor Queiróz Filho”, 
descrevendo as críticas de Paulo Mangabeira  Albernaz às 
declarações de Zeferino Vaz sobre a faculdade de Ribeirão 
Preto e a cidade de Campinas.   A Gazeta. São Paulo, 30 
maio 1959. 

20.Artigo de jornal de José Magalhães Navarro intitulado 
“Currente Calamo”, criticando a reação da cidade de 
Campinas diante da escolha de Botucatu para instalação da 
faculdade de medicina e defendendo o professor Zeferino 
Vaz de acusações que vem sofrendo.   Diário de Notícias. 
s.l., 31 maio 1959. 

21.Artigo de jornal de Vieira Novelli intitulado “Eles e Nós”, 
mostrando que a disputa por uma faculdade de medicina não 
deve interferir na relação amistosa entre Botucatu e 
Campinas e defendendo o professor Zeferino Vaz por 
escolher Botucatu como sede  da faculdade.   Gazeta de 
Botucatu. Botucatu, 02 jun. 1959. 

22.Artigo de jornal intitulado “O caso da faculdade de 
Campinas - solidariza-se o prefeito de Ribeirão Preto com o 
professor Zeferino Vaz”, relatando o telegrama de Auro 
Norberto da Silva, prefeito municipal de Ribeirão Preto, ao 
governador de São Paulo Carvalho Pinto em apoio ao 
professor Zeferino Vaz.   A Gazeta. São Paulo, 02 jun.1959. 

23.- Artigo de jornal intitulado “O C.A. Rocha Lima contra 
campanha insidiosa - Solidariedade ao professor Zeferino 
Vaz”, divulgando o apoio de Geraldo Ferreira e José Romero 
Teruel, presidente e secretário respectivamente do Centro 
Acadêmico Rocha Lima da Faculdade de Medicina de 
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Ribeirão Preto, em defesa do professor Zeferino Vaz.   
Diário da Manhã. Ribeirão Preto, 04 jun. 1959. 

24.Artigo de jornal intitulado “Novas manifestações pró - 
faculdade de medicina”, relatando o apoio à Campanha para 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas por parte 
do diretório municipal do P.D.C., presidido por Carlos Foot 
Guimarães, do Instituto Cultural Italo-Brasileiro, presidido 
por Luiz Carlos S. Gragnani, do Ginásio Bandeirantes, 
dirigido por Heitor Bejovengo e do Centro de Ciências, 
Letras e Artes, que iria promover uma mesa redonda com 
objetivo de discutir a instalação da faculdade de medicina 
em Campinas.   Correio Popular. Campinas, 07 jun. 1959. 

25.Artigo de jornal intitulado “Pretensão justa - Há dez anos 
Campinas espera a sua faculdade de medicina”, relatando as 
condições que Campinas possui para implantação da 
Faculdade de Medicina.   A Gazeta. São Paulo, 10 jun. 1959. 

26.Artigo de jornal intitulado “Parte Oficial - Câmara 
Municipal de Campinas (Expediente de 39 sessão ordinária, 
realizada aos 15 dias do mês de junho do ano de 1959, 
despachado pelo vice-presidente em exercício, Exmo. Sr. 
Luiz Signorelli)”, descrevendo as correspondências 
recebidas pela Câmara em apoio à instalação da faculdade de 
medicina em Campinas; noticiando indicações encaminhadas 
à Câmara e requerimentos como do Sr. Antonio Cruz Filho e 
sugerindo a participação do professor Zeferino Vaz em uma 
mesa redonda a respeito da instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas.   Diário do Povo. Campinas, 15 jun. 
1959. 

27.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina em 
Campinas: convidado o professor Zeferino Vaz para 
participar da mesa redonda a ser realizada naquela cidade 
para estudar o assunto”, relatando a carta enviada pelo 
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professor Zeferino Vaz, diretor da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto,  ao presidente do Centro de Ciências, Letras 
e Artes de Campinas, Herculano Gouveia Neto, agradecendo 
o convite para participação de uma mesa redonda em 
Campinas para discutir-se a instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas.   A Cidade. Ribeirão Preto, 11 jun. 
1959. 

28.Artigo de jornal intitulado “Ainda sobre o caso da faculdade 
de medicina professor Zeferino Vaz falará em Campinas”, 
descrevendo a carta de Zeferino Vaz, diretor da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, ao presidente do Centro de 
Ciências, Letras e Artes de Campinas, Herculano Gouveia 
Neto, agradecendo convite para participar  de uma mesa 
redonda com objetivo de discutir a instalação da Faculdade 
de Medicina em Campinas.   Diário de Notícias. Ribeirão 
Preto, 11 jun. 1959. 

29.Artigo de jornal intitulado “Sobre a Faculdade de Medicina: 
Só poderei decidir desse melindroso assunto com o parecer 
da comissão competente afirma o governador Carvalho Pinto 
em declarações à reportagem do Correio Popular; 
Incondicional apoio da Escola Técnica de Comércio D. Pedro 
II e Ginásio Lancastre; agradecimento a classe estudantil; não 
mais será realizada a mesa redonda no Centro de Ciências, 
Letras e Artes”, de Durval Breda Cardoso, redator do Correio 
Popular junto ao Palácio dos Campos Elisios, relatando o 
comentário do governador Carvalho Pinto sobre a Faculdade 
de Medicina de Campinas, juntamente com as opiniões do 
professor Queiroz Filho e Fauze Carlos, respectivamente 
presidente e membro da Comissão encarregada de opinar 
sobre a instalação de uma nova Faculdade de Medicina no 
interior do São Paulo; o apoio dado à Campanha para 
Instalação da Faculdade de Medicina de Campinas, da Escola 
Técnica de Comércio D. Pedro II., do Ginásio Lancastre e da 
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classe estudantil de Campinas. Correio Popular, 11 jun.1959. 
p.13. 

30.Artigo de jornal intitulado “Moção de apoio ao Prof. 
Zeferino Vaz”, descrevendo o apoio dado ao professor 
Zeferino Vaz pela população e entidades de Botucatu.   
Folha da Manhã. São Paulo, 11 jun. 1959. 

31.Artigos de jornais intitulados “Faculdade de Medicina de 
Campinas: Aceitou o professor Zeferino Vaz convite para 
mesa redonda; Em Campinas - Mesa redonda para tratar da 
questão da faculdade de medicina local”, publicando a carta 
enviada por Zeferino Vaz, diretor da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, a Herculano Gouveia Neto, presidente do 
Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, aceitando o 
convite para participar de uma mesa redonda em Campinas, 
a fim de discutir sobre a instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas.   A Gazeta. Ribeirão Preto, 12 jun. 
1959. 

32.Artigo de jornal intitulado “Adiados os debates sobre a 
instalação da faculdade de medicina em Campinas”, 
relatando o adiamento da mesa redonda que seria realizada 
no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, para 
discussão da instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas.   Folha da Manhã. São Paulo, 14 jun. 1959. 

33.Artigo de jornal intitulado “Na Assembléia Legislativa, 
Marcondes Filho defende prioridade para instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas” relatando o discurso 
proferido pelo deputado estadual Marcondes Filho na 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e criticando 
o professor Zeferino Vaz. Comenta-se ainda a opinião do 
deputado sobre o assunto.   Correio Popular. Campinas, 14 
jun.1959. 
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34.Artigo de jornal intitulado “Reclamado da Prefeitura o 
atendimento das indicações remetidas pela Câmara” 
descrevendo os assuntos discutidos na Câmara Municipal de 
Campinas, entre os quais o requerimento apresentado por 
Antônio Cruz Filho (PSP) para autorizar a vinda de Zeferino 
Vaz, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a 
Campinas com o objetivo de discutir a instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas.   Diário do Povo. 
Campinas, 16 jun.1959. 

35.Artigo de jornal intitulado “Impossibilidade (no momento) 
de vir a Campinas o diretor da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto” descrevendo a justificativa de Zeferino Vaz 
pelo não comparecimento à mesa redonda que seria realizada 
no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas sobre a 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas.   Diário 
do Povo. Campinas, 18 jun.1959. 

36.Artigo de jornal intitulado “Mesa redonda no Centro de 
Ciência sobre a Faculdade de Medicina” publicando nota dos 
participantes do Conselho de Entidades de Campinas 
justificando suas ausências nos debates promovidos pelo 
Centro de Ciência, Letras e Artes por julgarem superada a 
fase de debates em torno da implantação da Faculdade de 
Medicina de Campinas. Correio Popular. Campinas, 20 
jun.1959. 

37.Artigo de jornal intitulado “Eles e Nós”, de Vieira Novelli, 
argumentando que a disputa por uma Faculdade de Medicina 
não deve interferir na relação amistosa entre Botucatu e 
Campinas e defendendo o professor Zeferino Vaz por 
escolher Botucatu para instalação da faculdade de medicina.   
Diário de Notícias (transcrito d’A Gazeta de Botucatu de 02 
jun.1959), 20 jun.1959. 
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38.Artigo de jornal intitulado “Campinas possui instalações 
adequadas para a sua Faculdade de Medicina - Cessão do 
magnífico prédio da Santa Casa de Misericórdia para essa 
finalidade” mostrando a espera, de Campinas, pela instalação 
da Faculdade de Medicina e o depoimento do provedor da 
Santa Casa de Misericórdia, Celso Maria de Melo Pupo, 
sobre a instalação da faculdade de medicina no novo prédio 
da Santa Casa.   A Gazeta. São Paulo, 22 jun.1959. 

39.Artigo de jornal intitulado “Confirma o prefeito Ludgero 
Maselli: Colaboração integral da prefeitura de Campinas 
para a instalação da Faculdade de Medicina” relatando as 
condições favoráveis de Campinas para a instalação da 
faculdade de medicina e o depoimento do prefeito municipal 
de Campinas, Ludgero Maselli, favorável à essa questão.   A 
Gazeta. São Paulo, 23 jun.1959. 

40.Recorte do discurso proferido por Marcondes Filho, 
deputado estadual, na Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo, criticando o professor Zeferino Vaz, diretor da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pelo trabalho 
realizado como membro da Comissão Encarregada de Opinar 
sobre a Instalação de uma Nova Faculdade de Medicina no 
Estado de São Paulo, e criticando também o senhor Cantídio 
de Moura Campos, cidadão de Botucatu indicado por 
Zeferino Vaz para dirigir a Faculdade de Medicina de 
Campinas.   Diário Oficial, 22 jul.1959. 

41.Artigo de jornal intitulado “Assume novas e expressivas 
proporções o movimento coletivo Pró Faculdade de 
Medicina” destacando a reunião do Conselho de Entidades 
de Campinas na sede das Sociedades Reunidas, onde foram 
apresentados os relatórios das comissões criadas com 
objetivo de analisar a possibilidade da instalação da 
faculdade de medicina em Campinas e toda a movimentação 
da cidade a este respeito. Destaca ainda o apoio dado ao 
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Conselho de Entidades da União Campineira do Estudantes 
Secundários. Correio Popular. Campinas, 01 mar.1961. 
p.20. 

42.Artigo de jornal intitulado “Passou por Campinas o deputado 
Nicolau Tuma” destacando a sua opinião favorável à 
implantação da faculdade de medicina em Campinas. 
Salienta também que o governo federal não possui verbas 
para a instalação da Faculdade naquele momento.   A Gazeta. 
São Paulo, 01 mar.1961. p 01. 

43.Artigo de jornal intitulado “Criação da Faculdade: 
Estudantes sairão às ruas para esclarecer opinião pública” 
relatando o apoio dado ao Conselho de Entidades de 
Campinas pelos estudantes universitários e pela União 
Campineira dos Estudantes Secundários, presidida por 
Ademar José Antunes. Destaca ainda a reunião do Conselho 
de Entidades, realizada na sede das Sociedades Reunidas, 
presidida por Eduardo de Barros Pimentel e secretariada por 
Ari de Arruda Veiga, com objetivo de discutir os trabalhos 
da Comissão Pró Faculdade de Medicina de Campinas.   
Última Hora. s.l., 02 mar. 1961. 

44.“Apoio de deputados à Campanha Pró Faculdade de 
Medicina” mostrando o apoio dos deputados Ângelo Zanini, 
Carlos Kerlakian e Athié Jorge Cury à Campanha para 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas.   Diário 
do Povo. Campinas, 05 mar.1961. p.01. 

45.Artigo de jornal intitulado “Representação ao Governador do 
Estado - Campanha para instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas” mostrando a movimentação do 
Conselho de Entidades de Campinas para organizar uma 
comissão que representasse a comunidade de Campinas com 
o objetivo de pleitear junto ao governador do Estado de São 
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Paulo a instalação da Faculdade de Medicina de Campinas.   
A Gazeta. São Paulo, 01 mar.1961. p.32. 

46.Artigo de jornal intitulado “Toma vulto a Campanha Pró 
Faculdade de Medicina de Campinas” destacando o aumento 
do apoio à Campanha para Instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas; novas reuniões do Conselho de 
Entidades de Campinas contando com participação do 
Monsenhor Emílio José Salim, Magnífico Reitor da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas; e a visita 
feita ao diretor da Faculdade de Medicina de Campinas, 
Cantídio de Moura Campos, por membros do Conselho de 
Entidades.   Correio Popular. Campinas, 08 mar. 1961. p 01. 

47.Artigo de jornal intitulado “Monsenhor Emílio José Salim: 
integrado o Magnífico Reitor das faculdades campineiras na 
campanha pela Faculdade de Medicina em nossa cidade”, 
descrevendo a importância das presenças do Monsenhor 
Emílio José Salim, reitor da Universidade Católica de 
Campinas, do deputado Marcondes Filho e do jornalista 
Luso Ventura na reunião do Conselho de Entidades de 
Campinas; as providências que o diretor da Faculdade de 
Medicina de Campinas, Cantídio de Moura Campos, estava 
tomando em relação a implantação da mesma; a falta de 
vagas para o curso médico e novos apoios à Campanha para 
instalação da Faculdade de Medicina.   Jornal de Campinas. 
Campinas, 09 mar. 1961. p. 05. 

48.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas - Luta de 10 anos repleta de esforços e êxitos” 
destacando o relato do deputado Rui de Almeida Barbosa, 
em reunião realizada na sede das Sociedades Reunidas, 
perante o Conselho de Entidades de Campinas, mostrando os 
dez anos de campanha para a instalação da faculdade de 
medicina; incluindo acordos feitos com o presidente 
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Juscelino Kubstschek.   A Gazeta. São Paulo, 09 mar. 1961. 
p.01. 

49.Artigo de jornal intitulado “Movimenta-se a cidade inteira - 
Instalação da Faculdade de Medicina de Campinas” 
relatando o empenho do Conselho de Entidades de Campinas 
em resolver a questão, com destaque para reunião ocorrida 
na sede das Sociedades Reunidas, onde foram apresentados 
os relatórios das Comissões Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina; a palestra do doutor Antônio Augusto de Almeida 
sobre o problema da falta de médicos; a presença do 
Magnífico Reitor da Universidade Católica de Campinas, 
Monsenhor Emílio José Salim e o apoio dos deputados Rui 
de Almeida Barbosa, Ângelo Zanini e Luís Roberto Vidigal 
à Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas.   A Gazeta. São Paulo, 10 mar. 1961. p. 20. 

50.Artigo de jornal intitulado “Deputado estadual afirma: 
Governador pode instalar a Faculdade de Medicina este ano” 
descrevendo o relato do deputado Rui de Almeida Barbosa, 
proferido na reunião do Conselho de Entidades, sobre a luta 
pela implantação da Faculdade de Medicina de Campinas e o 
empenho do governador Carvalho Pinto em instalar esta 
faculdade.   Última Hora. s.l., 10 mar. 1961. p. 02. 

51.Artigo de jornal intitulado “Campanha Pró Faculdade de 
Medicina” mostrando o grande empenho do Conselho de 
Entidades de Campinas à Campanha de Instalação da 
Faculdade de Medicina em Campinas e destacando a 
explanação do deputado Ruy de Almeida Barbosa, autor da 
primeira lei de criação da referida faculdade.   Correio 
Popular. Campinas, 10 mar. 1961. p. 01. 

52.Artigo de jornal intitulado “Arcebispo Metropolitano: Estou 
apto a pegar em armas a favor da luta pela instalação da 
Faculdade de Medicina” destacando a reunião, realizada no 
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Palácio Episcopal de Campinas, da Comissão Pró Instalação 
da Faculdade de Medicina de Campinas e o Arcebispo 
Metropolitano Dom Paulo de Tarso Campos que manifesta 
seu total apoio à campanha e valorizando as condições de 
Campinas para obter uma faculdade de medicina.   A Gazeta. 
São Paulo, 11 mar. 1961. p. 01. 

53.Artigo de jornal intitulado “Carvalho Pinto ao Diário do 
Povo: Faculdade de Medicina é problema eminentemente 
técnico” relatando o pronunciamento do governador do 
Estado de São Paulo, em visita à Campinas, aos jornalistas 
Romeu Santini e Gonçalo Gonçalves do Diário do Povo. O 
governador diz que reconhece as condições de Campinas 
para sediar a faculdade de medicina, mas que necessita de 
um estudo feito por pessoas especializadas e imparciais 
sobre o assunto.  Diário do Povo. Campinas, 11 mar. 1961. 
p. 01. 

54.Artigo de jornal intitulado “Batalha da Faculdade conquista 
Judiai: outras cidades darão apoio à Campanha!” mostrando 
a adesão à Campanha Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina pela imprensa da cidade de  Jundiaí. Última Hora. 
s.l., 11 mar. 1961. p. 03. 

55.Artigo de jornal intitulado “Afirma o deputado Ruy de 
Almeida Barbosa: Conselho Universitário sempre criou 
embaraços à Faculdade de Medicina de Campinas” 
publicando o relato do deputado Ruy de Almeida Barbosa, 
autor da primeira lei de criação da Faculdade de Medicina de 
Campinas, sobre o processo de elaboração desta lei. O 
deputado fala ainda sobre a oposição do Conselho 
Universitário, incluindo o professor Zeferino Vaz, à 
implantação da faculdade em Campinas.   A Gazeta. s.l., 11 
mar. 1961. p. 07. 
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56.Artigo de jornal intitulado “Tenaz luta de Campinas pela 
instalação da sua Faculdade de Medicina” relatando o apoio 
do Arcebispo Dom Paulo de Tarso Campos, da Associação 
Comercial e Industrial de Campinas e dos prefeitos e 
vereadores das cidades da região de Campinas à Campanha 
Pró Instalação da Faculdade de Medicina de Campinas.    A 
Gazeta. São Paulo, 13 mar. 1961. p.28. 

57.Artigo de jornal intitulado “Nova e proveitosa reunião pró-
instalação da Faculdade de Medicina em Campinas” 
divulgando a reunião do Conselho de Entidades de Campinas 
na sede das Sociedades Reunidas, onde foram divulgados os 
trabalhos das Comissões Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas, com destaque para a composição da 
mesa pelo coordenador Eduardo de Barros Pimentel, Roberto 
Franco do Amaral, Ruy Rodrigues e Ary de Arruda Veiga. O 
Conselho de Entidades de Campinas contou com apoio da 
Associação Comercial e Industrial de Campinas, Associação 
Campineira do Funcionários Públicos, do deputado Ruy de 
Almeida Barbosa, do Arcebispo Dom Paulo de Tarso 
Campos e de jornalistas como Luso Ventura.   Diário do 
Povo. Campinas, 15 mar. 1961. p. 01. 

58.Artigo de jornal intitulado “Prioridade para Faculdade de 
Medicina de Campinas” destacando o parecer emitido por 
Carlos da Silva Lacaz, no Conselho Estadual de Ensino 
Superior, favorável à implantação da Faculdade de Medicina 
de Campinas, e relatando as condições favoráveis desta 
cidade de sediar uma faculdade de medicina.   A Gazeta. São 
Paulo, 15 mar. 1961. p. 20. 

59.Artigo de jornal intitulado “Campanha Pró Faculdade de 
Medicina de Campinas” divulgando reunião do Conselho de 
Entidades de Campinas, na sede das Sociedades Reunidas, 
onde foram apresentados os trabalhos das Comissões Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas, 
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destacando-se as seguintes comissões e dirigentes: “J” Paulo 
Mangabeira Albernaz, “I” Altino Gouveia, “H” Antônio de 
Almeida, “K” Hélio Martini, além do presidente do Diretório 
Central dos Estudantes, Magalhães Teixeira.   A Gazeta. São 
Paulo, 16 mar. 1961. p. 28. 

60.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina de 
Campinas - Apoio hipotecado pelo prefeito e vice ao justo 
anseio da população” relatando nova reunião do Conselho de 
Entidades de Campinas, Emílio José Salim, e do Vice 
Prefeito, João de Souza Coelho. Durante a reunião 
aconteceram depoimentos dos professores Antônio de 
Almeida e Mery Freire Júnior, e do acadêmico Arthur Duarte 
Conceição Filho.   A Gazeta. São Paulo, 24 mar. 1961. p. 28. 

61.Artigo de jornal intitulado “Prossegue com grande 
entusiasmo, a Campanha Pró Faculdade de Medicina de 
Campinas” comentando a reunião da Comissão Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina de Campinas, presidida 
por Eduardo de Barros Pimentel, com a participação do 
Monsenhor Emílio José Salim que ficou encarregado de 
estudar o orçamento das faculdades de medicina do país, do 
vice prefeito João Souza Coelho que divulgou o apoio dado à 
campanha pelo Secretário da Agricultura, José Bonifácio 
Coutinho Nogueira.   A Folha. Jundiaí, 25 mar. 1961. p. 01. 

62.Artigo de jornal intitulado “Valinhos apoia o movimento 
para instalação da Faculdade de Medicina de Campinas” 
divulgando o apoio do prefeito de Valinhos, José Spadáccia, 
à Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas. Diário de S. Paulo. São Paulo, 29 mar. 1961. 

63.Artigo de jornal intitulado “Jundiaí solidaria com a 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas”, de 
Antônio Camilo, informando o apoio do prefeito municipal 
de Jundiaí, Osmair Zomighani; do presidente da Câmara 
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Municipal, José Godói Ferraz e do presidente da Associação 
Comercial de Jundiaí, Jorge Capelli à Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina em Campinas. Diário 
de S. Paulo. São Paulo, 31 mar. 1961. Interior p. 04. 

64.Artigo de jornal intitulado “Realiza-se mais uma reunião Pró 
Faculdade de Medicina” relatando reunião do Conselho de 
Entidades de Campinas sob presidência do coordenador 
Roberto Franco do Amaral e de Ruy Rodrigues e 
secretariada por Ary de Arruda Veiga, que deliberou que 
uma comissão entraria em contato com o Secretário da 
Agricultura José Bonifácio Coutinho Nogueira a fim de obter 
apoio para a Campanha Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas. Diário do Povo. Campinas, 05 abr. 
1961. p. 03. 

65.Artigo de jornal intitulado “Numerosas cidades apoiaram a 
Campanha Pró Faculdade de Medicina de Campinas” 
divulgando o apoio do prefeito municipal de Sumaré, do 
presidente da câmara dos vereadores e do presidente da 
Associação Comercial de Jundiaí à Campanha Pró Instalação 
da Faculdade de Medicina e comentando a reunião do 
Conselho de Entidades de Campinas, onde foram 
apresentados os trabalhos das comissões do Conselho de 
Entidades de Campinas. Diário do Povo. Campinas, 13 abr. 
1961. 

66.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina: 
Campinas aguarda com ansiedade o pronunciamento do 
governador” noticiando a decisão do Conselho de Entidades 
de Campinas, tomada em reunião na sede das Sociedades 
Reunidas, de elaborar um memorial a ser entregue ao 
governador do Estado de São Paulo. Destaca também ofícios 
elaborados por entidades, sindicatos e estudantes do Estado 
de São Paulo solicitando que o governador autorize a 
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implantação da Faculdade de Medicina de Campinas.   
Jornal de Campinas. Campinas, 19 abr. 1961. 

67.Artigo de jornal intitulado “Faculdade de Medicina virá num 
governo popular” destacando o fim da primeira fase da 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas com a elaboração de um memorial e cartas do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânica e de Material Elétrico, da Liga Campineira de 
Basquetebol, da Comissão Central de Esportes e do Tênis 
Clube de Campinas a serem enviados ao governador do 
estado reivindicando a Faculdade de Medicina de Campinas.   
Correio Popular. Campinas, 19 abr. 1961. 

68.Artigo de jornal intitulado “Prossegue a luta pela instalação 
da Faculdade de Medicina de Campinas” informando sobre a 
reunião do Conselho de Entidades de Campinas, presidida 
por Roberto Franco Amaral com a participação do jornalista 
Luso Ventura, que fez um histórico da Campanha Pró 
Instalação da Faculdade de Medicina, além de 
pronunciamentos de Paulo Mangabeira Albernaz, Antônio de 
Almeida, Ademar e José Antunes, presidente da União 
Campineira dos Estudantes Secundários. s.ref. [1961]. 

69.Artigo de jornal intitulado “Campanha pró-instalação da 
Faculdade de Medicina” relatando o apoio da população à 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas, coordenada pelo Conselho de Entidades de 
Campinas. s.ref. s.d. 
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1. Carta do Dr. Abrahão Aun, prefeito municipal de Vinhedo, a 
Carlos Alberto Carvalho Pinto, governador do Estado de São 
Paulo, apoiando a reivindicação de Campinas para a 
instalação da Faculdade de Medicina de Campinas. Vinhedo, 
17 mar. de 1961.   01 p. dt. 

2. Carta de Célio da Silveira Bueno, presidente do Lions Club 
de Vinhedo, a Carlos Alberto Carvalho Pinto, governador do 
Estado de São Paulo, em favor da instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas. Vinhedo, 17 mar. de 1961.   01 p. dt. 

3. Carta de Fued Helou Kraide, presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Piracicaba, aos diretores 
do Conselho das Entidades de Campinas, comunicando apoio 
ao movimento para instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas. Piracicaba, 15 abr. de 1961.   01 p. dt. em papel 
timbrado. 

4. Ofício no 98/61, de Heitor de Almeida Ribeiro, presidente da 
Câmara Municipal de Caconde, ao prefeito municipal de 
Campinas e ao residente da Comissão Pró Instalação da 
Faculdade de Medicina em Campinas, manifestando apoio 
em favor da instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas. Caconde, 17 abr. de 1961.   01 p. dt. 

5. Carta dos vereadores Jamil Manoel Marcondes e João 
Cipolini ao presidente da Câmara Municipal de Caconde, 
solicitando que seja enviado um ofício ao governador do 
Estado de São Paulo em favor da instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas.   s.l.d.  01 p. dt. 

6. Ofício no 101/61, de Júlio Vilchez, presidente da Câmara 
Municipal de Bragança Paulista, ao presidente do Conselho 
de Entidades de Campinas, enviando cópia dos requerimentos 
[em favor da Faculdade de Medicina de Campinas] 
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apresentados em sessão da Câmara Municipal no dia 14 de 
abril. Bragança Paulista, 17 abr. de 1961.   01 p. dt. 

7. Carta de José Bonifácio C. Nogueira, secretário da 
agricultura de São Paulo, a Ary de Arruda Veiga, secretário 
do Conselho de Entidades de Campinas, acusando 
recebimento de carta sobre o movimento pró instalação da 
faculdade de medicina em Campinas e informando que na 
qualidade de seu padrinho empenhará esforços  para a 
concretização desse objetivo. São Paulo, 20 abr. de 1961.   01 
p. dt. 

8. Carta de Ângelo Magrini Lisa, prefeito municipal de 
Bragança Paulista, comunicando os termos de telegrama 
enviado ao poder executivo de São Paulo em apoio ao 
movimento pró instalação da faculdade de medicina em 
Campinas. Bragança Paulista, 24 abr. de 1961.   01 p. dt. 

9. Carta de Eduardo Barnabé, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana, a 
Carlos Alberto de Carvalho Pinto, governador do Estado de 
São Paulo, em favor da instalação de uma faculdade de 
medicina em Campinas, ressaltando o fato da cidade possuir 
hospitais especializados e nenhum curso de ensino superior. 
Campinas, 26 abr. de 1961.   01 p. dt. 

10.Carta de Orlando Leme Franco, prefeito municipal de Leme, 
aos membros do Conselho de Entidades de Campinas, 
informando o encaminhamento ao governador do Estado de 
São Paulo de um ofício de apoio à instalação de uma 
faculdade de medicina em Campinas. Leme, 27 abr. de 1961.   
01 p. 

11.Telegrama de Benedito Aranha Jr., prefeito municipal de 
Porto Feliz, ao Conselho de Entidades de Campinas, 
informando que enviou ao governador de São Paulo, 
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Carvalho Pinto, solicitação de instalação de uma faculdade de 
medicina em Campinas. Em 27 abr. de 1961. 

12.Ofício GP no671/61, do Dr. Omair Zomignani, prefeito 
municipal de Jundiaí, ao Conselho de Entidades de 
Campinas, informando que concedeu entrevista ao jornal 
Diário de S. Paulo, ocasião em que manifestou opinião 
favorável ao movimento; e enviando cópia do ofício GP 
670/61 em que atende ao apelo do Conselho dirigindo-se ao 
governador do Estado de São Paulo em favor da instalação de 
uma faculdade de medicina em Campinas. Jundiaí, 02  maio 
de 1961.   01 p. dt. 

13.Carta no 339/61, de Talvino Egídio de Souza Aranha Júnior, 
secretário da União de Viajantes e Representantes 
Comerciais, ao governador do Estado de São Paulo, 
solicitando a instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas. O autor argumenta que a reivindicação é feita em 
nome da classe que ele representa e cujos integrantes aspiram 
oportunidades de estudo gratuito para seus filhos.  Campinas, 
03 maio de 1961.   02 p. dt. 

14.Ofício P. M. no 569, de Miguel Vicente Cury, prefeito 
municipal de Campinas, aos membros do Conselho de 
Entidades de Campinas, encaminhando ofício da Câmara 
Municipal de Cosmópolis em que a bancada renova o apoio 
em favor da instalação de uma faculdade de medicina em 
Campinas. Campinas, 04 maio de 1961.   01 p. dt., em anexo: 
ofício no 107/61 assinado pelo Dr. João Paz Herrmann, 
presidente da Câmara Municipal de Cosmópolis e carta 
assinada por Orlando José Calil Aun e João Guilherme Paz 
Herrmann, vereadores de Cosmópolis, onde são arroladas as 
condições da cidade de Campinas e as conveniências 
favoráveis, para toda região, da instalação de uma faculdade 
de medicina em Campinas.  
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15.Ofício no 568, de Miguel Vicente Cury, prefeito municipal de 
Campinas, aos membros do Conselho de Entidades de 
Campinas, enviando ofício da Câmara Municipal de São 
Carlos em apoio à Campanha Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas. Campinas, 4 de maio de 1961.   01 
p. dt., em anexo ofício no 1918, da Câmara Municipal de São 
Carlos, assinado pelo presidente Ary Pinto das Neves, 
solicitando ao prefeito de São Carlos apelo junto ao governo 
estadual em favor da instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas. 

16.Ofício no 889/61, de Jamil Gadia, presidente da Câmara 
Municipal de Campinas, ao presidente do Conselho de 
Entidades de Campinas, comunicando o teor do requerimento 
no 650/61, apresentado pelo vereador José C. Laselva, em que  
o mesmo solicita o envio ao Conselho de Entidades de 
Campinas de um artigo jornalístico intitulado “A política 
atrapalha a instalação”, publicado no jornal O Servidor 
Público, em março de 1961. Campinas, 6 maio de 1961.   01 
p.  dt., em anexo cópia xerográfica do recorte de jornal. 

17.Ofício no 614/61, de Pedro Mascagni, prefeito municipal de 
Itatiba, ao Conselho de Entidades de Campinas, comunicando 
que encaminhará documento ao governador do Estado de São 
Paulo para a concretização da faculdade de medicina em 
Campinas pois, como município limítrofe, é de interesse da 
cidade de Itatiba o empreendimento. Itatiba, 08 maio de 
1961.   01 p. dt. 

18.Ofício no 140/61, de Oswaldo Teixeira de Magalhães, 
prefeito municipal de Pedreira, à Comissão Coordenadora do 
Movimento Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas, enviando cópia do ofício no qual apela ao 
governador do Estado de São Paulo em favor da instalação da 
faculdade de medicina em Campinas. Pedreira, 08 maio de 
1961.   01 p. dt., em anexo o ofício ao governador. 
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19.Carta de Alfredo de Figueiredo Torres e Artur Duarte da 
Conceição Filho, respectivamente secretário auxiliar e 
secretário regional da União Paulista dos Estudantes 
Secundários do Estado de São Paulo, comunicando a 
aprovação de um manifesto pelos estudantes a ser realizado 
em favor  da instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas. Campinas, 10 maio de 1961.   01 p. dt. 

20.Carta do Monsenhor Emílio José Salim, reitor da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, ao coordenador geral da 
Campanha Pró Faculdade de Medicina em Campinas, 
reafirmando seu apoio à campanha e colocando à disposição 
do movimento todo seu esforço pessoal. Campinas, 10 maio 
de 1961.   01 p. dt. 

21.Carta de Cid de Azevedo Marques, prefeito municipal de 
Americana, ao Conselho de Entidades de Campinas, 
manifestando sua opinião a respeito da instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas e colocando-se à 
disposição para ajudar o movimento. Americana, 15 de maio 
de 1961.   01 p. dt. 

22.Carta de Scalamandré Sobrinho, da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo, a João Luiz Menezes Guimarães, 
presidente do Conselho de Entidades de Campinas, 
informando seu total apoio para a instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas. São Paulo, 18 maio de 1961.   01 p. 
dt. 

23.Carta de Costabile Romano, deputado estadual da 
Assembléia Legislativa de São Paulo, informando seu apoio 
para a instalação da Faculdade de Medicina de Campinas. 
São Paulo, 27 maio de 1961.   01 p. dt. 

24.Ofício no 192/61, de Adib Chaib,  presidente da Câmara 
Municipal de Mogi-Mirim, transmitindo ao Conselho de 
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Entidades de Campinas o teor do requerimento impetrado 
pelos vereadores Décio Mariotoni e Humberto Barros Franco 
para que as câmaras municipais vizinhas, a exemplo da 
Câmara Municipal de Mogi Mirim, oficiem ao Governo do 
Estado de São Paulo em favor da instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas. Mogi Mirim, 30 maio de 1961.    01 
p. dt.  

25.Carta de José Peres Castelhano, vice-presidente em exercício 
da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, 
comunicando que oficiou ao Governo do Estado de São 
Paulo em favor da instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas. São João da Boa Vista, 02 de junho de 1961.   01 
p. dt. 

26.Ofício no 889, do Dr. Plínio do Amaral, assistente 
administrativo da Prefeitura Municipal de Campinas, aos 
membros do Conselho de Entidades de Campinas, 
encaminhando cartas da Câmara Municipal de Jacareí em 
apoio ao movimento pró faculdade de medicina em 
Campinas. Campinas, 23 junho de 1961.   anexo 2 cartas  
datadas respectivamente de 08 e 13 de junho de 1961. 

27.Ofício no 4/61, de José Spadaccia, prefeito municipal [de 
Valinhos], a Carlos Alberto A. de Carvalho Pinto, 
governador do Estado de São Paulo, solicitando a instalação 
da faculdade de medicina em Campinas. s.l.d.   01 p. dt. 

28.Carta de Serafim  Rafael Morelli, presidente da Câmara 
Municipal de Valinhos, a Carlos Alberto A. de Carvalho 
Pinto, governador do Estado de São Paulo, solicitando-lhe 
empenho na instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas e ressaltando as qualidades da cidade para recebê-
la. Câmara Municipal de Valinhos, s.d.   01 p. dt. 
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29.Carta dos professores do Ginásio Estadual de Valinhos ao 
Dr. Carvalho Pinto, governador do Estado de São Paulo, 
solicitando a breve instalação da Faculdade de Medicina de 
Campinas, anseio dos estudantes valinhenses. s.l.d.   01 p. dt. 

30.Carta de Cleovaldo Martelli Scannapieco e Emílio Pedro 
Juliato, respectivamente diretor administrativo e diretor 
técnico da Escola Técnica de Comércio de Valinhos, a Carlos 
Alberto A. de Carvalho Pinto, governador do Estado de São 
Paulo, apelando em favor da instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas. s.l.d.   01 p. dt.    

31.Carta dos Drs. José Simões Siqueira Júnior, Avante Emânio e 
Armando da Rocha Brito, respectivamente presidente, 
primeiro secretário e diretor clínico da Real Sociedade 
Portuguesa de Beneficência, ao Conselho de Entidades de 
Campinas. s.l.d.   01 p. dt. 

32.Carta dos Drs. Walter Amaral Campos e Armando Cheschia, 
respectivamente diretor clínico em exercício e presidente 
administrativo da Casa de Saúde de Campinas, ao Conselho 
de Entidades apresentando moção de apoio e solidariedade à 
Campanha Pró Instalação da Faculdade de Medicina em 
Campinas. s.l.d.   01 p. dt. 

33.Carta de Júlio Silva Batista, secretário da GR. BEF. AUG. RESP. 
E SUBL. LOJ. CAP. INDEPENDÊNCIA,   ao Conselho de Entidades 
de Campinas, enviando cópia de carta ao governador do 
Estado de São Paulo em que solicita a instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas. [Campinas] s.d.   01 p. 
dt., em anexo carta ao governador do estado. 

34.Carta de Mozart Pereira e José Maria de M. Chaves, 
respectivamente presidente e secretário da Associação 
Odontológica Poçoscaldense, ao Dr. Luciano Vasconcelos de 
Carvalho, secretário de estado dos Negócios da Educação do 



 
64

Estado de São Paulo, solicitando empenho na instalação da 
Faculdade de Medicina de Campinas. s.l.d.   01 p. dt. 

35.Carta de Ademar José Antunes, presidente da União 
Campineira dos Estudantes Secundários, ao Conselho de 
Entidades de Campinas, comunicando total apoio à campanha  
implementada em favor da instalação da Faculdade de 
Medicina de Campinas. s.l.d.   01 p. dt. 

36.Telegrama do Rotary Club de Bragança Paulista ao Conselho 
de Entidades de Campinas comunicando seu apoio em favor 
da instalação da Faculdade de Medicina de Campinas. s.l.d.   
01p. 

37.Telegrama enviado por Luzia Fornari e família manifestando 
solidariedade à Campanha Pró Instalação da Faculdade de 
Medicina em Campinas. s.l.d. 01p. 

 
 


