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Omédico ginecologista Dr Eduardo
Blanco Cardoso recebeu, dia 14 de
junho último, na Câmara Municipal,
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Eufrázio Meira, Eduardo Blanco e Mauro Alves

Profª Ângela Magda Fonseca lembrou que o
uruguaio Dr Eduardo Blanco conheceu o

saudoso Dr José Aristodemo Pinotti em 1992,
durante seu estágio no Hospital das Clínicas.

Na foto ainda o vereador Senival Moura

Cantor Ricardo Braga abrilhantou o evento Radialista Fred Correia, colega do
Dr Eduardo na emissora

o título de Cidadão Paulistano. O presidente
e proponente da Sessão Solene foi o verea-

dor Senival Moura – PT.
Mestre e Doutor em Gineco-

logia e Radiologia, o Dr Eduardo
Blanco, uruguaio de Montevidéu,
tem importante atuação em pes-
quisa, ao publicar centenas de tra-
balhos científicos, de extrema im-
portância para a Saúde da Mulher.
Outra grande contribuição do Dr
Blanco foi na área assistencial, tanto

no Hospital das Clínicas quanto acompanha-
do do saudoso Dr José Aristodemo Pinotti.
Atualmente, faz o quadro Saúde da Mulher
no programa Tribuna da Cidade, que irá bre-
vemente para os 1.150 AM e 97,3 FM da
Super Rádio Tupi.

Além de tudo, faz um brilhante trabalho no
Programa Integrado de Controle do Câncer
Mamário do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
atendendo mulheres das regiões do Brás, Be-
lém e Mooca, usuárias do SUS, na rua Javari,
182, todas as quintas-feiras.

Corpos de Ferro no
Centro

Em pleno Centro de São Paulo,
numa área que vai da Praça do Patriar-
ca até o Theatro Municipal, 27 escul-
turas em forma de homens, feitas de
ferro e em escala real, estão solitárias,
fincadas no topo de prédios. Esta na
foto foi colocada na calçada em frente
ao Theatro Municipal.

Trata-se do trabalho do artista in-
glês Antony Gormley, chamado Event
Horizon (Horizonte de Eventos).

Curiosidades

na Linha

Em homenagem
ao Coringão, o
“Bão”, a
moçada da
Behring afixou
esta bandeiraça
na esquina da
João Boemer

A Primeira Dama do Estado de São Paulo e
presidente do Fundo de Solidariedade de São
Paulo dona Lu Alckmin e a amiga presidente

do Projeto Amamos São Paulo, dona Lena
Mota. Aliás, a Lena prometeu que irá trazer a

Dona Lu na Tarde de Chá. Quero ver...

Dona Diamantina faltou pela primeira
vez na Tarde de Chá de junho.

Na foto com ela a Lurdes e Terezinha

Arlete, Maria Arminda e Odete
quando do jantar do jornal

Dona Edwiges que tinha prometido uma visita
aqui veio dia desses bem na hora do café. Alegre e
comunicativa, ela é mãe do nosso amigo Frank.

Dia 31 de julho, vai estar presente na Tarde de Chá

Acho que Coringueiro é bem
mais que Corintiano. O Neto

sempre foi do timaço. E o
nosso Eduardo palmeirense foi

até a Band para conhecer o
Neto pessoalmente e também o

Ricardo Capriotti

Betty Max e
Luzinete,
uma amizade
feliz

Gente

Marcela era moça de descen
dência árabe com seu lindo

turbante azul que cobria os
seus cabelos da cor das asas da
graúna era filha de jordanianos,
seu pai se chamava Yussef  e
sua mãe Nazira, desde muito
cedo foi criada na religião mu-
çulmana e falava corretamente

o português e o árabe. Seus pais lhe ensinaram a ler o Al-
corão livro sagrado. Fazia as orações como o Profeta
Maomé ensinara, voltada para a Cidade Santa (Meca) e às
sextas-feiras – dia sagrado – ia à Mesquita, ouvia as pala-
vras do cheique e ficava com sua mãe no lugar destinado
às mulheres. No mês do Ramadã jejuava e só comia ao
anoitecer. Aprendera com sua mãe a fazer comidas árabes
como o kafta, quibe, esfiha e tabule, etc. Gostava muito
de estudar e era muito amiga de suas colegas de classe
tendo terminado muito cedo o curso colegial com ótimas
notas e ainda não sabia que faculdade iria cursar. Certo dia
tomou o ônibus Vila Curuçá na Zona Leste, bairro que
tem uma linda Mesquita em honra de Alá Clemente e Mi-
sericordioso e de seu único Profeta Maomé.

O ônibus já estava praticamente lotado e a moça se encon-
trava de pé perto da porta de entrada. À proporção que ele
andava ia entrando mais pessoas e devido ao grande calor to-
dos estavam sufocados.

Quando o coletivo parou no ponto da avenida Celso

O carO carO carO carO carmamamamama
Joaquim Cavalcanti de Oliveira Lima Neto

Garcia na altura da Igreja de São João Batista, o Maior
dos Mortais, primo de Jesus, filho de Izabel que anun-
ciou a Maria que estava grávida pelo poder do Espírito
Santo e de Zacarias, e que batizou o Meigo Rabi da Gali-
léia nas águas do Rio Jordão, não cabia mais ninguém. O
motorista continuava a abrir a porta com a opinião con-
trária do cobrador.

No ponto seguinte, diversas pessoas entraram usando a
força física. Marcela foi jogada ao chão e desmaiou sendo
socorrida por um senhor de meia idade que levou a moça
para o Hospital Santa Virgínia no bairro do Tatuapé.

Esse homem que a socorreu se apaixonou por ela e ela
correspondia. A diferença de 40 anos não impediu o amor. A
família concordava e da mesma forma o cheique da Mesquita
não colocou qualquer impedimento.

Compraram uma linda casa na Vila Curuçá para morarem
após o casamento.

Certo dia após a compra, um barulho assustador tomou
conta da rua, com a mansão desabada em milhões de pedaci-
nhos da construção, parecendo terra peneirada numa peneira
muito fina. Tudo levava a crer que era um carma, porque seis
meses depois, a mansão estava reconstruída mais bela ainda e
eles se casaram, ele se converteu ao Islamismo e foram felizes
para sempre.

Tiveram uma linda filha Estela, a Estrela Guia.

Joaquim Cavalcanti de Oliveira Lima Neto é
advogado, escritor e diretor do Museu do Brás.


