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O SINDASPP e a Fetravispp promoveram, no 
dia 06/10/2016, o evento “Toque de Coragem”, 
que ocorreu nos seus 15 escritórios regionais 
no Estado do Paraná e na Sede em Curitiba, 
cujo objetivo foi conscientizar as mulheres 
quanto à necessidade do autoexame para o 
diagnóstico precoce do câncer de mama.

Em Foz do Iguaçu, o evento foi realizado 
pela primeira vez e ocorreu na Trigo e Cia Pa-
ni� cadora, que serviu um delicioso coquetel, 
cheio de cores e sabores. Os convites foram 
enviados por e-mail a todas as empresas ca-
dastradas na cidade, por meio de telefone e, 
também, pessoalmente no momento das ho-
mologações

O evento teve a participação de 50 mulhe-
res, todas trabalhadoras representadas por 

este Sindicato, as quais agradecemos enorme-
mente pela presença, apoio à causa e pela ale-
gre interação.

O evento iniciou-se com a entrega de lem-
brancinhas a cada uma das participantes, se-
guido de uma apresentação musical, com o 
vocal e teclado da talentosíssima Lara, a qual, 
ao � nal do evento, também, nos presenteou 
com uma música preparada especialmente 
para todas as mulheres e, em seguida, tivemos 
palestras das enfermeiras Vanessa Radavelli e 
Flavia Daltroso, que transmitiram muitos co-
nhecimentos sobre o câncer de mama, incenti-
varam e orientaram as participantes a fazerem 
o autoexame e conscientizaram sobre a impor-
tância da periodicidade da mamogra� a, além 
disso, tivemos sorteios de brindes e um canti-
nho da beleza com a querida Marlene.
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Acesse também em seu smartphone:

Além da noite de muito aprendizado, 
companheirismo e descontração, tivemos a 
oportunidade de ajudar as mulheres que já 
sofrem com a doença, através de doação de 
lenços, doados por cada trabalhadora, que 
foram entregues ao Centro de Oncologia do 
Hospital Ministro Costa Cavalcante, fechan-
do, assim, com chave de ouro este evento.

Agradecemos, ainda, a assessora jurídica 

do Sindicato, Luana, pelo apoio na orga-
nização do evento; as voluntárias Vanessa 
e Flavia , enfermeiras do Hospital na área 
de oncologia, Lara, cantora e compositora; 
Marlene, representante da Mary Kay; ao Leo 
responsável pelo som e imagem e, a toda 
equipe da Trigo e Cia Pani� cadora pelo aco-
lhimento e parceria de sempre nos eventos 
deste Sindicato. Muito obrigada!


