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Na noite festiva do dia 08 de Outubro de 
2015, aconteceu na Churrascaria Champagne 
(antiga Mansão) o evento 1° Toque de Coragem, 
promovido pelo Sindaspp/Fetravispp em Cor-
nélio Procópio, destinado a prevenção do Cân-
cer de Mama e também à arrecadação de lenços 
para as pacientes do Hospital do Câncer de Lon-
drina.  Sob a tutela de Andréa Assis, responsável 
pelo Escritório Regional do Sindaspp/Fetravispp 
de Cornélio Procópio e apoio da assessora Jurí-
dica Alexandra Botareli a festa aconteceu com 
muita informação e alegria entre os presentes. 
Para ilustrar, uma excelente palestra proferida 

pelo enfermeiro Bru-
no Rafael Donola, da 
cidade de Congonhi-
nhas, que contou com 
a participação especial 
de Camila Stellato, mo-
mento que emocionou 
a todos, quando ela 
contou sua história e 
depoimento de como 
venceu o câncer de 
mama, e hoje vive nor-
malmente, dando for-
ça para pessoas que te-

nham a doença, para que lutem e vençam essa 
enfermidade.

Na palestra de Bruno, ele mostrou como se 
deve prevenir o câncer de mama, que atinge 
milhares de mulheres em todo o mundo, mas 
que se diagnosticado em tempo, há cura.  Bruno 
explanou também como se faz a prevenção do 
câncer de mama, alertando as mulheres sobre 
os cuidados que devem tomar ao fazer o autoe-
xame (toque da mama), sendo a detecção pre-
coce, portanto, uma estratégia fundamental na 
luta contra o câncer de mama.

Murilo Zanello Milleo, diretor administrativo 
e financeiro do Sindaspp, não mediu esforços 
para que este evento acontecesse em Cornélio 
Procópio. Ele falou de sua satisfação em poder 
acompanhar de perto estas ações da entidade. 
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Segundo Murilo, o sindicato tem o dever de 
realizar também o social; "temos uma respon-
sabilidade social grande, portanto, não pode-
mos deixar de contribuir nesses momentos tão 
importantes na vida do ser humano, o alerta 
sobre a doença é de extrema importância, por 
isso incentivamos esses encontros com pales-
tras esclarecedoras e proveitosas como essa 
realizada em Cornélio Procópio. Estamos dan-
do nossa contribuição", destaca.

Também a Academia Edson Biage deu um 
show de zumba, a nova sensação das acade-
mias, mostrando que praticando esportes é 
saúde, que é tudo de bom na vida das pessoas. 
Ainda abrilhantando a noite aconteceu um lin-
do desfile da Joce Modas e Stylus Fitness, lojas 
conceituadas na cidade.

A organizadora do evento, Andréa Assis,  
agradeceu o apoio dado pelo diretor adminis-
trativo e financeiro do Sindaspp, Murilo Zanello 
Milleo; estendeu elogios as parceiras de tra-
balho: Lezirre Saldanha Scomação, Bruna Jus-
tino, Sloirce Miranda, Ivone Capalbo Milleo, 
que vieram de longe para prestigiar o evento, 
e também à Alexandra Botareli, advogada do 
Sindaspp em Cornélio Procópio, ao radialista 
Carlos Bonfim e ao DJ Marcelo;  Edson Biage e 

sua turma, ao palestrante Bruno Rafael Donola 
e em especial a Camila Stellato que emocionou 
muito os presentes contando como venceu o 
câncer de mama; aos proprietários do Canal 
Norte Pioneiro, canal 22 TV via cabo de Cornélio 
Procópio, Renato Arcanjo e Mirian Dias, pela co-
bertura do evento, agradecimento especial ao 
Daniel Assis diretor do Jornal Metrópole News 
e Willian Assis que colaboraram na organização. 
As autoridades que se fizeram presentes. Aos 
parceiros que doaram brindes para serem sor-
teados; enfim, a todos que dê uma forma ou de 
outra contribuíram para que o evento aconte-
cesse. E principalmente a todas as mulheres de 
peito que e de garra que com muito otimismo e 
alegria participaram deste evento.


