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Dias melhores...
Iniciamos este novo ano com a esperança de dias melhores. Como

instituição, continuamos trabalhando incessantemente para oferecer o
melhor para nossos alunos, gestantes e recém-nascido. Mesmo em um

período tão difícil, como o que estamos passamos, não deixamos de renovar
a esperança por dias melhores, e persistimos na luta para oferecer uma

sociedade melhor para todos.

  Fepe recebe cheque da Rede 
 Solidária  

No dia 11 de janeiro, a Fepe recebeu
um cheque no valor de 20 mil reais
da Rede Solidária Curitiba.  O valor

será destinado ao projeto
“Preservando Vidas”, que tem como

objetivo modernizar o sistema de
Detecção e Alarme de Incêndio da
instituição. Leia a notícia completa

em nosso Facebook.

 16 toneladas de alimentos são 
 entregues pela Fepe  

Entre os meses de outubro a
dezembro, a Fepe entregou 389

cestas para famílias dos alunos da
Escola Ecumênica. A Instituição já
realizou a entrega de mais de 16

toneladas de alimento não
perecíveis. Clique aqui para ser

redirecionado ao link da matéria.

  Setembro roxo: conscientização 
  da Fibrose Cística  

A Fepe iniciou a captação de energia
solar, no dia 21 de janeiro, por meio

dos 226 painéis fotovoltaicos,
instalados em diversos pontos no

telhado da instituição. O Projeto foi
selecionado em chamada publica

pela Copel. Saiba mais sobre o
projeto, lendo a matéria completa

em nosso site.

 Dia Mundial das Doenças Raras - 
 28 de fevereiro 

A data tem como objetivo alertar e
sensibilizar a população, órgãos

públicos, médicos e especialistas da
área da saúde sobre as doenças

raras. Em nosso site você confere as
informações completas sobre essa
data tão importante para a nossa

Instituição.
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 Fepe é bene�ciada pelo projeto 
 Troco da Bondade 

O valor arrecadado foi entregue ao
presidente da Instituição, Alexandro

Luiz Barbosa, pelos mercados
Angeloni Água Verde, Angeloni São

José dos Pinhais e Angeloni
Bigorrilho. Agradecemos ao

Angeloni por essa doação.

 Fepe comemora aniversário
 de 62 anos  

No dia 23 de março, a Fundação
Ecumênica comemorou 62 anos de
vida! Conheça mais sobre a história

da Fepe e os serviços por ela
oferecidos, acessando a matéria

disponível em nosso site. Parabéns,
Fepe!

www.fepe.org.br
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