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Hospital das Clínicas realça mulheres na Câmara
Na noite de 15 de março último, na Câmara Municipal, a

Associação Beneficente e Cultural da Comunidade do
Hospital das Clínicas, presidida pela baluarte Dona Ru-

tinha Costa, realizou o Prêmio Calor Humano, em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher – celebrado dia 8 de março
último, que enalteceu mulheres por seus relevantes serviços pres-

tados em prol da sociedade. O deputado federal Arnaldo Faria
de Sá, presente na solenidade (presidida pelo delegado titular do
12º DP, o Dr Eder Pereira e Silva), destacou a luta, a garra e a
determinação da Dona Rutinha à frente da associação. “São mais
de 25 anos de um grande trabalho, que eu conheço. Nem sem-
pre as pessoas conseguem ter acesso imediato ao hospital, tal a

sua demanda. E com a Rutinha, conseguem chegar lá. Esse con-
junto de médicos, professores e doutores faz com que o Hospi-
tal das Clínicas seja uma excelência em todo o País e na América
Latina. Essa abnegada Rutinha faz do seu dia-a-dia, com muita
dificuldade, econômica e financeira, um verdadeiro trabalho
missionário, extremamente importante”, disse ele.

O delegado titular do 12º DP, Dr Eder Pereira e Silva recebe a
Medalha Embaixador Sergio Vieira de Mello, outorgada pelo

Parlamento Mundial para Segurança e Paz, organização
intergovernamental com sede em Palermo, Itália

Soninha Francine recebe o Prêmio Calor Humano, ladeada pela
Dona Rutinha, Milton George e Simone Virtuosa da Diva das Noivas

Ao centro, a jornalista Mariana Ferrão, da TV Globo

Profª Leila Marise de Oliveira

Dr Eder ladeado pela Tatiane Berlitz da EP Eventos
Culturais, Dra. Albertina e Tânia Barbosa, presidente

do Conseg Brás/Pari Dra Elizabete Sato, delegada de polícia do Departamento de
Homicídios e de Proteção à Pessoa – DHPP, ao lado do

deputado federal Arnaldo Faria de Sá

Deputado federal Arnaldo Faria de Sá,
também laureado pela associação

A atriz Vida Alves, que encenou o primeiro beijo da TV
brasileira, com Walter Forster na telenovela Sua Vida Me

Pertence, da TV Tupi, em 1951 Vereadora Marta Costa
Milton George falou sobre

as tradições do Brás

Dona Rutinha
Costa,
presidente da
Associação
Beneficente e
Cultural do
Hospital das
Clínicas

Brasileiras Notáveis no Carrossel do Tempo
D. Carmen Prudente do

Hospital do Câncer
Em 1946, a

jornalista Car-
men Annes
Dias Prudente,
esposa do
doutor Antô-
nio Prudente
Meirelles de
Moraes, fun-
dou a Rede Fe-
minina de
Combate ao
Câncer e mo-

bilizou a população de São Paulo em
torno da construção do Hospital do
Câncer por meio da criação de um
concurso para arrecadação de fundos.

Em 1965, após a morte do mari-
do, Carmen assumiu a Fundação
Antônio Prudente de Combate ao
Câncer - APCC, instituição que reú-
ne hospitais, clube e escolas para
pacientes. A 3 de junho de 2001, Car-
men faleceu no Rio de Janeiro.

Zilda Natel, contra a fome
M a r i a

Zilda Na-
tel foi pri-
m e i r a -
dama do
governa -
dor de São
Paulo Lau-
do Natel
( 1 9 6 6 /
1967 e

1971/1975). Educadora, nasceu em
Pirajuí, São Paulo. Foi presidente do
Fundo de Assistência Social (hoje
Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo), de 15 de ju-
nho de 1971 a 14/03/1975. Sua atu-
ação à frente do Fundo ficou marca-
da pelas campanhas em prol dos
moradores de rua.

Em fevereiro de 2009, foi inau-
gurado, em sua homenagem, o Par-
que Zilda Natel, em Perdizes.

Ana Neri, enfermeira

Em 13 de dezembro de 1814, nas-
ceu Ana Justina Ferreira, na cidade de
Cachoeira, na província da Bahia.

Como enfermeira, parte para os
campos de batalha da Guerra do Pa-
raguai (1864-1870), onde dois de seus
irmãos também lutavam.

Improvisa hospitais e não mede

esforços no atendimento aos feridos.
Após cinco anos, retorna ao Brasil, e
é acolhida com carinho e louvor, e
recebendo em seguida uma coroa de
louros e Victor Meireles pinta sua
imagem, que é colocada no Edifício
do Paço Municipal.

O governo imperial lhe conce-
de uma pensão, além de medalhas
humanitárias e de campanha. Fale-
ceu no Rio de Janeiro a 20 de maio
de 1880. A primeira Escola de En-
fermagem fundada no Brasil leva o
seu nome.

Leonor Mendes de Barros, nome
de maternidade no Brás

Primeira-Dama do Estado de São
Paulo, Leonor foi sempre companhei-
ra fiel de seu ladino marido Adhe-
mar de Barros.

Teve participação atuante em ati-
vidades filantrópicas e foi também

importante ativista de movimentos
conservadores.

Leonor faleceu em 9 de maio de
1992, aos 87 anos. Na avenida Celso
Garcia, 2477, no Brás, existe uma
maternidade que leva o seu nome,
Leonor Mendes de Barros.

Ruth Cardoso, antropóloga

Araraquarense, Ruth Vilaça Cor-
reia Leite Cardoso foi antropóloga e
professora universitária brasileira. Era
casada desde 1953 com o ex-presi-
dente do Brasil, Fernando Henrique
Cardoso, sendo primeira-dama du-
rante o mandato do marido, de 1995
a 2003, embora tenha rechaçado o
título. Ruth faleceu em 24 de junho
de 2008, aos 78 anos.

Lily Marinho, esposa de
Roberto Marinho

Socialite brasileira, foi viúva do
fundador da Rede Globo, Roberto
Marinho. Dona Lily ficou famosa
após seu segundo casamento, em
1991, com ele. Embaixadora da Boa
Vontade da Unesco, Lily Marinho de-

s e n v o l -
veu pro-
jetos so-
ciais e era
apaixona-
da pelas
artes. Ela
f a l e c e u
em 5 de
j a n e i r o
de 2011,
no Rio de Janeiro.

Hebe Camargo,
rainha da TV brasileira

Nascida em Taubaté a 8 de mar-
ço de 1929, no Dia Internacional da
Mulher, Hebe foi apresentadora de
TV, atriz, humorista e cantora, e ca-
racterizou-se pela alegria contagiante,
e o otimismo por um País melhor.
Também foi madrinha da Campanha

do Agasalho 2012, do Fundo Social
de Solidariedade do Estado de São
Paulo, presidido por Lu Alckmin.
Hebe faleceu dia 29 de setembro de
2012 em decorrência de uma parada
cardíaca, em São Paulo.
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Presente na solenidade da Câmara,
Soninha Francine disse, em

entrevista ao nosso repórter
Eduardo Martellotta, que quando se
fala de Saúde, se fala de mulher e de
mão-de-obra feminina. “As
mulheres têm essa vocação, do
DNA, do cuidado e da preparação
de longo prazo e isso leva muitas
mulheres a trabalharem na área de
Saúde”, ressaltou ela.

Soninha disse ainda que, embora

Soninha destaca trabalho de Rutinha
as pessoas tenham acesso pela mídia,
todos os dias, a notícias ruins,
chocantes e deprimentes, no mundo
também existe muita gente boa,
citando como exemplo a Dona
Rutinha Costa. “É bom a gente olhar
para elas e se reabastecer desse calor
que todas elas emanam, como a
Rutinha”. Ainda na entrevista, ela
destacou a liderança, cada vez maior,
de mulheres na política, em empresas
e instituições.

Candidatura em 2014
Em primeira mão, Soninha, 5º

lugar na última eleição a prefeito,
anunciou sua pré-candidatura a
deputada federal, pelo PPS – Partido
Popular Socialista, que tem o
deputado federal Roberto Freire
como presidente nacional.

A sede do PPS em São Paulo
fica na rua Boa Vista, 76.

Contatos pelo fone 3675-6492.


