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A primeira metade de 2020 chegou ao �m,
apesar do ano difícil pelo qual estamos passando, a FEPE trabalha

incansavelmente para continuar atendendo os recém-nascidos dos estados
do Paraná e de Santa Catarina e aos pacientes do ambulatório, bem como

para auxiliar os familiares e estudantes atendidos pela Escola da FEPE.
Con�ra como foram os últimos três meses em nossa instituição:

 Dia Mundial do Enfermeiro 
O dia 12 de maio é considerado o

Dia Mundial do Enfermeiro. A FEPE
reconhece e agradece a todos os

pro�ssionais dessa área tão
importante! Saiba mais.

 Imposto de Renda 
Você sabia que pode doar até 3% do
valor do seu Imposto de Renda para

a FEPE? Con�ra como foi a
campanha do IR 2020 e saiba como

doar nas próximas declarações.

https://novo.nitronews.com.br/a/o/0/0/0/1
https://www.facebook.com/fepe.curitiba/posts/3348714631810069
https://www.fepe.org.br/dia-mundial-do-enfermeiro/
https://www.fepe.org.br/fepe-realiza-evento-em-comemoracao-ao-dia-mundial-das-doencas-raras/
https://www.facebook.com/fepe.curitiba/posts/3359544977393701
https://www.fepe.org.br/campanha-de-imposto-de-renda-2020/
https://www.facebook.com/fepe.curitiba/posts/3441700342511497


 Apoio às famílias da Escola 
 Ecumênica em meio à pandemia 
A FEPE realizou a entrega de cestas
básicas para os familiares de nossos

alunos como forma de apoio
durante a pandemia do coronavírus.

Leia a matéria completa.

 Junho Lilás: o Mês do Teste do
 Pezinho 

A campanha "Junho Lilás" visa
fortalecer e conscientizar a

população a respeito do Teste do
Pezinho. Con�ra como foi a

campanha de 2020 clicando aqui.

 Escola da Fepe mantém aulas e 
 atendimentos à distância 

Mesmo em casa, alunos participam
de aulas on-line, têm acesso ao

ambulatório multidisciplinar e à
equipe do Serviço Social. Saiba mais

sobre o atendimento.

 Dia da Conscientização sobre a 
 Doença Falciforme 

Criada pela ONU, a data traz a
importância do debate e da

divulgação a respeito da Anemia
Falciforme. Conheça sobre a doença
e �que por dentro do assunto lendo
a matéria completa em nosso site.

www.fepe.org.br
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