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2020 está chegando ao �m...
Não foi um ano fácil.  A pandemia do coronavírus atingiu o dia a dia de todos

e, mais do que nunca, estamos aprendendo a valorizar e agradecer até as
coisas mais simples. Por isso, ao olharmos para este ano, somos gratos por
termos chegado até aqui e por tudo o que já vencemos. Desejamos que o

último trimestre de 2020 venha com muitas vitórias...
Mas antes, vamos ver o que aconteceu por em nossa Instituição nos meses

de julho, agosto e setembro?

  Semana Nacional da Pessoa com 
  De�ciência  

De 21 a 28 de agosto, a Fepe
participou da Semana Nacional da

Pessoa com De�ciência Intelectual e
Múltipla. Por meio das redes sociais,

realizou uma campanha de
conscientização sobre o tema.

Procure por #FEPEsemanaPcD e
con�ra a campanha.

  Fepe realiza melhorias com  
  recurso da Rede Solidária  

A Fepe realizou melhorias em sua
estrutura por meio do projeto

"Incrementar", �nanciado pela Rede
Solidária. Com o recurso, foram
adquiridos um microondas, um

notebook, um armário, um arquivo e
toldos para a instituição. Con�ra a

prestação de contas completa
clicando AQUI e AQUI.

  Setembro roxo: conscientização 
  da Fibrose Cística  
Setembro é o mês de

conscientização da Fibrose Cística,
doença genética diagnosticada pelo

Teste do Pezinho que, se não
tratada, ocasiona complicações

como doença respiratória crônica e
desnutrição. Leia a matéria

completa e conheça a campanha.

 Semana Interna de Prevenção de 
   Acidentes de Trabalho  

Entre os dias 28 e 31 de julho, foi
realizada na Fepe a Semana Interna

de Prevenção de Acidentes de
Trabalho – SIPAT. Este ano, devido à

pandemia do novo coronavírus, a
equipe da CIPA trouxe uma

proposta diferente, respeitando o
distanciamento social. Clique aqui

para saber como foi a SIPAT.
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  Educação Especial na Pandemia 
 em matéria na RPC 

A Fepe foi tema de uma matéria
jornalística especial que foi exibida
no Bom dia Paraná, jornal da RPC

TV, a�liada da Rede Globo em
Curitiba. Clique aqui para assistir a

matéria completa.

 Arteris apoia a Fepe por meio do
 Imposto de Renda 

A Arteris é uma das maiores
companhias do setor de concessões
de rodovias do Brasil, com mais de

3.200 km administrados. Saiba
como a sua empresa pode doar para

FEPE por meio do Imposto de
Renda, assim como a Arteris fez.

 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. Em nosso site, �zemos

uma matéria completa sobre o
assunto: clique aqui para conferir.

 Fepe mantém entrega de cestas 
 básicas à famílias de alunos  

Nos meses de Julho a Setembro
foram entregues 538 cestas básicas
de alimentos e higiene pessoal, para

205 famílias de alunos da Escola,
que se encontram em situação de
vulnerabilidade social. Con�ra o

balanço completo de doações

www.fepe.org.br
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