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Chegamos ao �m do primeiro trimestre de 2020, 
o ano está voando, e os três primeiros meses já se passaram. Acompanhem
nesse boletim um pouquinho do que aconteceu em nossa instituição nesse

comecinho de ano.

Clique aqui para conferir os avisos e medidas tomadas pela

FEPE contra o Coronavírus.

FEPE na Rádio Paraná Educativa
Em janeiro, a Fepe participou do
programa "Em Boa Companhia",

para falar um pouquinho da nossa
Instituição. Con�ra a matéria

clicando aqui.

Loja virtual da FEPE
No mês de fevereiro, estreamos a
nossa lojinha virtual. Clique aqui

para acessar a loja, comprar lindos
produtos e ajudar a nossa

Instituição.

https://novo.nitronews.com.br/a/o/0/0/0/1
https://www.facebook.com/hashtag/fepecontraocoronav%C3%ADrus
https://www.facebook.com/fepe.curitiba/posts/3348714631810069
https://www.facebook.com/fepe.curitiba/posts/3348714631810069
https://www.facebook.com/fepe.curitiba/posts/3359544977393701
https://www.facebook.com/fepe.curitiba/posts/3359544977393701


Encontro Paranaense de
Pacientes com Fenilcetonúria

No dia 29 de fevereiro, em
homenagem ao Dia Mundial de

Doenças Raras, a FEPE realizou o
Encontro Paranaense de Pacientes

com Fenilcetonúria. Con�ra
clicando aqui.

Destine parte do seu Imposto de
Renda para a FEPE

O prazo para a declaração do
Imposto de Renda foi prorrogado

até 30 de junho. Saiba como
destinar parte do seu imposto para a

FEPE, clicando aqui.

Projeto Criative-se
Com apoio da Associação Rede

Solidária Curitiba, a FEPE realizou a
compra do mobiliário que será
utilizado nas atividades sócio

ocupacionais para a estimulação da
criatividade e socialização dos

estudantes. Saiba mais.

CORONAVÍRUS: A FEPE também
está nessa luta!

Em meio à pandemia do
coronavírus, a FEPE tem tomado

medidas de prevenção para cuidar
de seus colaboradores, pais e

paciente e parceiros. Clique aqui
para conferir o que está sendo feito.

www.fepe.org.br
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