CONSULADO GERAL DO BRASIL EM ATLANTA
Conforme acordado na IV Reunião do Conselho de cidadãos de Atlanta, realizou-se no sábado,
16 de agosto, o "II Dia da Saúde e da Beleza da mulher Brasileira", na Igreja "St. Jude the
Apostle", 7171 Glenridge Drive, Sandy Springs, GA 30328.
2. Ao comparecer ao evento, fui recebido por alguns membros do Conselho, a saber: o Dr.
Guilherme Cantuária do Hospital Northside e o Pe. João Gualberto. Conforme me relatou o Dr.
Cantuária ao final do evento, 180 pacientes passaram pelos módulos, ou seja, tiveram checkup completo: aferição pressão, exame de densitometria óssea, exame de sangue para medir
colesterol e glicose, aconselhamento de riscos cardiovasculares, aconselhamento sobre
diabetes, entre outros. 16 pacientes tiveram mamografia feita no local e 40 pacientes fizeram
exame de mama por um profissional e deixaram o local com o pedido para fazer uma
mamografia gratuita em qualquer unidade de radiológica do Northside (são mais de 20
localidades na grande Atlanta). Mais de 20 pacientes saíram com o pedido e registro para fazer
exame de mama com uma médica que lhe dará o pedido da mamografia, a ser feita
gratuitamente. No total, serão realizadas 75-80 mamografias, sem custos para as brasileiras.
3. No que diz respeito às atividades relacionadas à "beleza da mulher", que são verdadeiro
atrativo para o público, mais de 200 brasileiras foram igualmente atendidas, de acordo com o
Sra. Cristiane Pope, editora-chefe da revista Cia. Brasil. Entre outros, foram oferecidos serviços
de manicure, limpeza de pele, maquiagem e design de sobrancelhas.
4. Em paralelo, e numa demonstração de solidariedade da comunidade brasileira, houve
doação de sangue à Cruz Vermelha Internacional por parte de número significativo de
brasileiras e brasileiros.
5. Avalio como extremamente positivos os resultados do evento realizado no dia 16 de agosto.
Tive a oportunidade de interagir com o público que manifestou grande satisfação pela
iniciativa e, também, pelos serviços rotineiramente prestados pelo Consulado-Geral.
6. Enviei cartas de agradecimento ao Senhor Bob Quattrocchi, Presidente e CEO do Hospital
Northside, bem como à Dra. Patti Owen - "Director os Oncology Services" do Hospital.

