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Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho
A FEPE realizou, nos dias 11 e 12 de fevereiro,
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho – SIPAT, com o objetivo de conscientizar
os funcionários a respeito das normas, direitos e
prevenção de acidentes no local de trabalho.
No primeiro dia, os colaboradores
participaram da palestra “INSS – Concessão de
Direitos Previdenciários” ministrada pelas agentes
do Programa de Educação Previdenciária, Célia Maria
Schultz Brandt e Márcia Regina Luz Assolari. Os
funcionários puderam conhecer mais sobre os seus
benefícios além de tirarem suas dúvidas a respeito de
assuntos como licença-maternidade, aposentadoria,
auxílio doença, entre outros.
No segundo dia, participaram de mais uma
palestra muito importante: “Política Nacional da
Assistência Social, CRAS e seus serviços, cadastro
único e benefícios a ele vinculados”, ministrada por
Denise Ferreira Neto, coordenadora do Cadastro
Único e Benefícios, e Cintia Aumann, Diretora de
Proteção Social Básica. Mais uma ação da FEPE
mostrando a valorização aos funcionários.

Dia da Mulher na FEPE
No dia 8 de março, no Salão Nobre, a FEPE
realizou uma cerimônia de comemoração ao Dia
da Mulher. Em nossa instituição, as mulheres
representam 85% dos colaboradores, e não podíamos
deixar essa data passar em branco.
O presidente da instituição, Alexandro Luiz
Barbosa e a Diretora da Escola, Dinéia Urbanek,
prestaram uma singela homenagem e entregaram
uma lembrança para as nossas colaboradoras.

Café da Manhã com Vereadores
Na manhã do dia 21 de fevereiro, foi realizado
nas dependências da FEPE, um café da manhã que
contou com a presença dos vereadores e assessores
da Câmara Municipal de Curitiba.
O objetivo do evento foi apresentar as
atividades realizadas pela instituição. Os vereadores
participaram de uma visita guiada pela equipe
pedagógica da Escola Ecumênica onde puderam
conhecer melhor toda a estrutura e os serviços
clínicos e educacionais que são ofertados aos
estudantes.
É claro que nossos alunos não poderiam ficar
de fora: professores e estudantes realizaram duas
apresentações para os convidados. Foram elas:
“Brincar de Baleia”, uma adaptação da obra “Deus”

da escritora Bia Bedran, e a apresentação do coral
da escola, “Canários do Reino”, coordenados pelo
professor Paulo Pienta.
Na ocasião, o Diretor Presidente da FEPE,
Alexandro Luiz Barbosa agradeceu a presença dos
vereadores e reforçou a importância do auxílio,
não apenas dos órgãos públicos, mas de toda a
comunidade, para que a Fundação continue e amplie
cada vez mais o trabalho de excelência realizado para
as pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
A diretoria executiva, funcionários e alunos,
agradecem os vereadores que nos apoiaram com
as emendas parlamentares. Que essa parceria se
renove por muitos anos.

Dia Mundial das Doenças Raras
A FEPE participou, no dia 23 de fevereiro, na
Boca Maldita, do evento em comemoração ao Dia
Mundial das Doenças Raras, organizado pelo Grupo
Paraná de Doenças Raras – GPRDR.
O evento teve como objetivo alertar e
sensibilizar a população, órgãos públicos, médicos
e especialistas da área da saúde sobre os tipos
de doenças raras, bem como a dificuldade que
os portadores dessas doenças enfrentam para
conseguir tratamento médico.
Comemorada em mais de 70 países, a data
foi celebrada pela primeira vez em 2008, pela
Organização Européia de Doenças Raras – Eurordis.
A data oficial é celebrada no dia 29 de fevereiro, nos
anos bissextos, e nos outros anos no dia 28.
No Paraná, a Fundação Ecumênica de

Proteção ao Excepcional é responsável pelo
cadastro de Síndromes e Doenças Raras do
Paraná (SIDORA) em parceria com a Secretária de
Estado da Saúde no Paraná (SESA) e o Conselho
de Secretários Municipais de Saúde do Estado. O
cadastramento pode ser realizado por qualquer
pessoa ou instituição, de forma totalmente gratuita,
com o objetivo identificar e conhecer a realidade
das pessoas com Doenças Raras e das Associações
para, a partir dessas informações, continuar as
ações de atenção e cuidados necessários a essa
parcela da população.
Para saber mais informações, você pode
acessar o site www.fepe.org.br/sidora.

Festa de 60 anos da FEPE anima colaboradores
Na noite do dia 22 de março, a FEPE realizou,
para os colaboradores, familiares e convidados, um
jantar dançante em comemoração aos 60 anos da
instituição.
Na ocasião, foram homenageadas algumas
personalidades que dedicaram a sua vida para a
nossa causa, foram elas: O Presidente do Conselho
Curador, Élcio Domingos; O Dr. Ehrenfried Othmar
Wittig responsável pela implantação do Teste do
Pezinho no Estado do Paraná; a Coordenadora
do Laboratório da FEPE, Mouseline Domingos; a
Diretora da Escola Ecumênica, Dinéia Urbanek; a
colaboradora do RH, Nilza Maria Crocetti, a ex-aluna
da Escola e funcionária mais antiga da instituição, com
33 anos de colaboração, Denise Marquesini Giugno
e uma homenagem póstuma aos familiares do exfuncionário, Osny Osires, responsável pela criação
do primeiro cadastro de exames do Laboratório.
O jantar foi realizado no restaurante
Madalosso, e contou com a presença de autoridades
e parceiros que, ao longo desses 60 anos, estiveram
ao lado da FEPE. Os convidados assistiram a um

show de Stand Up com o humorista Cadu Scheffer,
integrante do grupo de humor “Tesão Piá”, que
divertiu a todos com piadas sobre o estilo de vida
curitibano. A música ficou por conta da banda                       
Up 4 You que levou todo mundo para pista de dança
ao som de diversos hits.
“Esse evento teve como finalidade, não
apenas comemorar os 60 anos da FEPE, mas também
demonstrar a todos os funcionários e pessoas que
fizeram parte da nossa história, o quanto o trabalho
que eles desenvolvem todos os dias é importante
para a Fundação”, afirma Alexandro Luiz Barbosa,
Diretor Presidente da FEPE.
Confira mais fotos do evento na próxima
página. >>
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