
INFORMATIVO ELETRÔNICO 44

O SINDASPP e a FETRAVISPP promoveram 
no dia 06/10/2016 o evento “Toque de Co-
ragem” que ocorreu nos seus 15 escritórios 
regionais no Estado do Paraná e na Sede na 
cidade de Curitiba, cujo objetivo foi conscien-
tizar as mulheres quanto a necessidade do 
autoexame para o diagnóstico precoce do 
câncer de mama.

Em Cornélio Procópio o evento ocorreu 
pelo segundo ano consecutivo e foi realizado 
na Churrascaria Champagne, e teve a partici-
pação de 60 trabalhadoras das bases sindi-
cais. Os convites foram retirados mediante a 
doação de 01 lenço, que foram destinados as 
pacientes do Hospital do Câncer de Londrina.

Agradecemos a palestrante Claudiane de 
Andrade (Secretaria Municipal de Saúde de 
Cornélio Procópio) por tratar de forma objeti-

va e ao mesmo tempo delicada sobre as cau-
sas do câncer de mama e quais as formas de 
tratamento para que tenham cada vez mais 
chances de cura tão logo descubram a doen-
ça. Agrademos o apoio da Academia Edson 
Biage com a aula de Zumba Fitness, seguida 
de um jantar para todas nossas trabalhadoras 
e sorteio de vários brindes. Tivemos também 
a presença da Diretoria da Câmara da Mulher 
Empreendedora (Presidente Alice Tavares) 
que estão sempre apoiando e divulgando 
causas sociais como esta.

Um agradecimento especial a todas mu-
lheres presentes que � zeram a doação do len-
ço como forma de ajudar quem mais precisa, 
e a todos os apoiadores que de forma direta e 
indireta colaboraram para que o evento fosse 
um sucesso.



Acesse também em seu smartphone:

O SINDASPP e FETRAVISPP Cornélio Procópio contam com a participação de todas para o 
terceiro Toque de Coragem em 2017! 

E lembramos:

“Façam o autoexame nas mamas não somente em outubro, mas 
em todos os meses do ano, e estejam com sua mamogra� a em dia.”

Nosso muito obrigado!
Andréa Assis – Escritório Regional Sindaspp e Fetravispp Cornélio Procópio


