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Tatuador e ONG atendem mulheres vítimas
de câncer
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Evento oferece tatuagens gratuitas para recuperar autoestima das pacientes

Durante o Outubro Rosa, o Projeto Pérolas, em parceria com o tatuador Daniel Tucci, do
estúdio King Seven Tattoo, realizará no Rio de Janeiro uma ação social sobre a importância dos
cuidados da saúde para mulheres diagnosticadas com câncer. No Pérolas em Ação, o profissional
irá tatuar gratuitamente mulheres de baixa renda e seus familiares, gravando na pele, para quem quiser,
os símbolos da luta contra o câncer de mama e outros elementos que contribuam com a autoestima
dessas pessoas.
De acordo com o tatuador, em entrevista ao Gazeta Online, a expectativa é que o trabalho não seja só
para os mamilos, mas também para cobrir a cicatriz que costuma ficar no peito após cirurgias.
"Podemos fazer uns florais com raminhos, por exemplo, para contribuir na autoestima da mulher e
ajudar a fazer com que ela se sinta mais bonita de todas as maneiras".
Com apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, o evento será dia 14 de outubro, um sábado, no Parque
Madureira, das 8h30 às 17h. "Acredito que essa parceria vai acabar incentivando outras mulheres
que não têm esse conhecimento sobre o que pode ser feito (no seio) a também quererem uma tatuagem.
Não é algo só pela estética. Estamos dizendo para elas o que pode ser feito, como foi feito e mostrando
que funciona. Elas podem vir. A casa está aberta", completa o tatuador.

A ideia de uma parceria com o tatuador partiu da idealizadora do Projeto Pérolas, Melissa
Masoni, que contou ter ficado encantada com o trabalho dele enquanto buscava profissionais na
internet. "É uma parceria linda que eu já sabia que teria esse efeito nas mulheres. Foi muita emoção",
contou Melissa sobre os atendimentos que Daniel Tucci já realizou com pacientes atendidas pela
ONG.
Mulheres de baixa renda que desejam adquirir a tatuagem gratuita devem se cadastrar nas redes
sociais do Projeto Pérolas.
O Pérolas em Ação ainda contará com atividades como relaxamento, massoterapia, maquiagem e
orientações a mulheres com profissionais de diferentes áreas, como jurídica e da saúde. O samba do
tradicional bloco carioca Mulheres de Chico completa o evento, que também oferecerá aplicação de
mechas rosas nos cabelos das participantes, para combinar com a causa.

Projeto Pérolas trabalha em todos os aspectos da vida da mulher
Além do lado estético, o Projeto Pérolas contribui com a parte emocional de mulheres diagnosticadas
com qualquer tipo de câncer. A iniciativa oferece grupos de terapia, psicólogos, fisioterapia (porque
elas sentem muitas dores), assessoria jurídica e coaching profissional, para ajudá-las a voltar ao
mercado de trabalho. Os voluntários ainda trabalham a autoestima das atendidas oferecendo opções
de megahair e pigmentação de sobrancelhas.
Só no Rio de Janeiro, a ONG hoje atende 80 mulheres e já começou a desenvolver atividades em São
Paulo e Minas Gerais. Para conhecer melhor o trabalho, acesse o site.
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