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2020 chegou ao �m... É tempo de renovar as
esperanças!

2020 chegou ao �m. Foi um ano intenso, difícil e com muitos desa�os.
Entretanto, é possível olhar para trás e perceber que vencemos todas as

di�culdades. Desejamos que o Natal e o Ano Novo tragam a renovação das
esperanças, com sentimentos positivos e boas vibrações para 2021.

 Fepe realiza entrega de mais de 16 toneladas de alimentos para as famílias dos 
 alunos da Escola Ecumênicas 

Com o apoio de empresas e pessoas que acreditam em nosso trabalho conseguiu dar
continuidade em seu serviço socioassistencial realizando entrega de cestas básicas

de alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal aos alunos da Escola Ecumênica
e seus familiares.Veja a prestação de contas completa em nosso site.

 Live do mês da Criança animou 
 as famílias durante a pandemia

No dia 24 de outubro a Fepe
realizou uma live em comemoração
ao dia da Criança e do Jovem, com a
proposta de matar as saudades da

Escola. O evento online contou com
muita música e diversão. A live �cou

salva em nosso Facebook e você
pode assistí-la clicando aqui,

 Fepe recebe o Selo Sesi ODS 
 em 2020

Pelo quarto ano consecutivo, a Fepe
recebeu o Selo Sesi ODS – 2020, na

categoria Saúde e Bem-Estar
(ODS3) com a prática “Proteção

Social, instrumento de prevenção da
Covid-19”. Para saber mais sobre o

prêmio recebido pela Fepe, acesse a
notícia em nosso site, clicando aqui.
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 Rede Solidária inaugura nova 
 sede em Curitiba

No dia 24 de novembro, a Fepe
participou da cerimônia de

inauguração da nova sede da Rede
Solidária. O evento contou com a

presença dos fundadores, parceiros
e representantes das instituições

bene�ciadas pela rede. Leia a notícia
completa clicando AQUI.

 Fepe realiza drive-thru de Natal
 para alunos e familiares 

No dia 12 de dezembro a Instituição
realizou um Drive-Thru especial

para a entrega das cestas de natal
aos estudantes da Escola Ecumênica

e seus familiares. Foi um momento
especial que uniu colaboradores e

familiares! Con�ra a matéria
completa.
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