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O SINDASPP e a FETRAVISPP promoveram no 
dia 06/10/2016 o Jantar Rosa com o Tema Toque 
de Coragem. Este Evento ocorreu nos seus 16 
escritórios regionais no Estado do Paraná; cujo 
objetivo foi conscientizar as mulheres quanto à 
necessidade do autoexame para que seja possí-
vel o diagnóstico precoce do câncer de mama.
Em Maringá o Evento foi realizado no Fregadolli 
Eventos e contou com a participação de 100 tra-
balhadoras da categoria. Os convites foram reti-
rados mediante a doação  de 1 pacote de fralda 
geriátrica; que foram revertidos para a Rede Fe-
minina de Combate ao Câncer de Maringá.

O Sucesso do Evento se deu graças à par-
ticipação das empresas que aderiram e nos 
apoiaram nessa causa, em especial o Fregadolli 
Eventos, Bu� et Loca Festa Maringá, Photo Show 
Cabines, Flores e Delicias Decor, Sandro Sonori-
zação, Fotógrafo,  Tatiane Lima, Palestrante  De-
bora Verrengia e a Cerimonialista  Giselle Regina 

da Silva de Almeida.
Agradecemos também os apoiadores do 

Evento que com muito carinho contribuíram 
com brindes para sortearmos no Jantar Rosa, 
são eles; Faculdade Cidade Verde - Graduação e 
Pós Graduação, Boneca de Pano - Loja de Moda 
Feminina, Bristol Hotel, Clínica da Coluna e Me-
dicina Estética, Corpo Alfa Saúde – Clínica de 
Pilates, CTM - Centro de Treinamento Maringá, 
Depyl Action Maringá, Pani� cadora Docela, O 
Diário Maringá, Milão Restaurante e Pizzaria, 
Bem Leve - Produtos Sem Glúten e Flores e De-
lícias Decor.

Tivemos a presença especial da Sra. Geisa 
Bruniera – Diretora da Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maringá e da Sra. Marilene 
Batista Ezequias - Secretária da Entidade Ecu-
mênica de Amor ao Próximo - Marmitex Volun-
tário que com muita dedicação e responsabili-
dade trabalham em prol do próximo.

Maringá



Nosso muito obrigado a todas as mulheres 
que com muito carinho � zeram a doação dos 
pacotes de fraldas geriátricas e participaram do 
evento. 

Esperamos a participação de todos para pró-
ximo ano para a segunda edição do Jantar Rosa 
com o Tema Toque de Coragem!

Se toque, previna-se; pois cuidar da saúde é 
um gesto de amor à vida!!!

Fique atenta a alterações na s suas mamas e 
faça visitas frequentes ao seu médico.

De OUTUBRO a OUTUBRO, todos na luta 
contra o câncer!!!



Acesse também em seu smartphone:


