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O presente Projeto Decreto Legislativo visa homenagear a Sra. Oneida Nunes 
Fernandes, Nasceu em 24 de Setembro de 1928, em Ouro Fino (MG). Ao completar um 
ano e seis meses, fora com seus pais, Sr. Adolpho Nunes da Costa e Sra. Anna Rigotto 
Nunes, para São Gonçalo do Sapucaí (MG), ocasião em que o Sr. Adolpho, bancário 
conceituado, foi com a responsabilidade de inaugurar uma nova agência. Nesta cidade 
a família cresceu com a chegada de mais dois irmãos. Para a tristeza da Sra. Oneida, 
sua mãe faleceu no parto de seu segundo irmão.  
Sr. Adolpho ficara viúvo aos 25 anos, casando-se novamente três anos depois com a 
Sra. Adelaide Azzi. Consequentemente a família cresceu ainda mais, com a chegada de 
três irmãos frutos de novo casamento.  
Sra. Oneida sendo a irmã mais velha, assumiu a responsabilidade de ajudar cuidar dos 
outros irmãos. Anos depois, juntamente com seus irmãos, D. Oneide, como muitas 
crianças da época foram para um colégio interno misto, o Santa Dorotéia, em Pouso 
Alegre (MG), considerando Instituto responsável pela formação de muitas professoras 
da cidade e região, cuja proposta centrava-se num currículo enciclopédico com 
predomínio dos estudos clássicos para filhos de fazendeiros e de grandes comerciantes 
que almejavam uma cultura clássica distinta baseada nos padrões europeus difundida 
no Brasil através dos Jesuitas pela Igreja Católica.  
Aos 17 anos formou-se no curso Normal. A comemoração de sua formação fora 
também a celebração de muitos jovens pelo fim da II Guerra Mundial em 1945. Neste 
mesmo ano veio a São Paulo com sua família, residindo á Rua Veneza, no Jd. Paulista, 
região que ainda contemplava os passeios de bonde.  
Casou-se aos 21 anos, na igreja Imaculada Conceição, com o Sr. Manuel Fernandes de 
Freitas, comerciante português que desembarcou no Brasil em 1934 aos 17 anos.   
Conheceram-se num evento tradicional de São Gonçalo, chamada Festa do Rosário, 
em que D.Oneida com sua família estava presente todo ano.  
O Sr.Manuel, por sua vez viajava constantemente de São Paulo a Minas Gerais para 
negociar gado com fazendeiros e ao saber da tradicional festa do Rosário, compareceu 
ao evento o qual foi responsável pela apresentação do futuro casal.  
Ao se casar com o Sr. Manuel D. Oneida dedicou-se aos negócios do esposo, que 
mudara de ramo. Com a aquisição de um restaurante na região da República, ponto 
tradicional de São Paulo.  
Posteriormente, Sr. Manuel empreendedor português, inicia em agosto 1957 atividades 
no segmento automotivo. A partir dai, é um novo começo, e mais um desafio para esta 
familia tradicional.  
Em 1957, Sr. Manuel Fernandes de Freitas fundou s primeira loja na Av. Santo Amaro 
no Bairro Brooklin, em São Paulo, o Sr. Fernandes, como era conhecido, consertava 
pneus e vendia gasolina da americana Gulf. A empresa ganhou maior status em 1971 
com a inauguração da unidade CAMPO BELO, hoje um importante Centro Automotivo 
da região.  
Antevendo a expansão do mercado de motocicletas, seu filho, Eduardo Fernandes de 
Freitas, atual diretor, passou a comercializar pneus para motos, tornando a empresa 
uma das maiores distribuidoras de pneus para duas rodas do pais, contribuindo assim 
para a empregabilidade desta capital. A política de trabalho da Casa Fernandes Pneus 
confere a todos os colaboradores uma vida social com melhoria crescente É desta 
forma que também colabora socialmente com algumas instituições:  



Na AACD, por exemplo, o trabalho dedicado é para a capoeira, doação de professores 
e cadeiras de rodas; Nas outras instituições citadas anteriormente são através de 
doações e campanhas de agasalhos, mantimentos e utilidades.  
D. Oneida Fernandes e seu filho Eduardo prezam para que a Casa Fernandes de Pneus 
continue cumprindo seu papel social engajando-se para aprimorar os projetos já 
existentes. Portanto a D. Oneida Fernandes faz jus a homenagem de ser recebida 
como legitima Cidadã Paulistana.” 


